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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้

มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 

พันธกิจ 
๑). จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน มุ่ง

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
๒). ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
๓). ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
๔). เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
๕). สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
๖). วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
๗). ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

 

๑.๒  อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีภำรกิจเก่ียวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ต่อไปนี้ 

๑). จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
๒). ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
๓). ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนโครงกำร 
๔). พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
๕). ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ

ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนและสถำนประกอบกำร 
๖). ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
๗). จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
๘). ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำรตำมท่ี

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย 
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๙). ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้แบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๑.๓  ยุทธศำสตร์ นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ 
๑). ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
๒). ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓). ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
๔). ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
๕). ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖). ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 
 
 
 

๑. เพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพ (สำยอำชีวะ ๕๐ : ๕๐ สำยสำมัญ) 
๑). เปิดสำขำใหม่/สำขำขำดแคลน 
๒). เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.) 
๓). ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้ำสู่ระบบ 
๔). แนะแนวสื่อสำรทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกพื้นที่ 
๕). สร้ำงภำพลักษณ์ (Re-Branding) 
๖). จัดสวัสดิกำรตำมบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 

๒. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) 
๑). พัฒนำก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (๑๐+๒+๑) (๑๐ + ๒ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

+ ๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ) 
๒). จัดกำรศึกษำรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนในเขตพัฒนำพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
๓). พัฒนำควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน 
๔). พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพและภำษำ (อังกฤษ จีน และภำษำในอำเซียน) 
๕). อำชีวะฐำนวิทย์ฯ/มำตรฐำน KOSEN 

๓. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
- ยกระดับศักยภำพและพัฒนำทักษะก ำลังคน (โดยวิทยำลัยสำรพัดช่ำงและวิทยำลัยกำรอำชีพ

ทั่วประเทศ) 
- เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

ปรัชญำหลัก 
กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑” 
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- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 
- หลักสูตรฝึกอำชีพฐำนสมรรถนะ (Education To Employment) 
- Startup/Business online 

๔. ปฏิรูประบบบริหำรและงำนบุคคล 
๑). ปฏิรูปประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
๒). พัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพ ดิจิทัล และภำษำอังกฤษ 
๓). แก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทุกมิติ 
๔). สร้ำงระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่ำตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ 

๕. ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑). อำชีวศึกษำทวิภำคี ๓ รูปแบบ 
๒). บูรณำกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล และภำษำอังกฤษกับกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
๓). Fix it Center/จิตอำสำอำชีวะ 
๔). สร้ำงค่ำนิยม “กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ” 

ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
๑). ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
๒). พัฒนำครูและองค์กร 
๓). เน้นสอนระบบทวิภำคี 
๔). น ำสิ่งดีดีสู่สังคม 
๕). เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
๖). สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
๗). พัฒนำโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลย ี
๘). ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
๙). เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
๑๐). เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

"ยึดหลักธรรมมำภิบำล                บริหำรงำนประจ ำ 
 น ำภำพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
 ประสำนเครือข่ำย                     ขยำยทวิภำคี 
 ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ     พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 
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๑.๔  สรุปค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

๑. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญท้ังกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มศักยภำพประกอบอำชีพ
และด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดย
เน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับ
พ้ืนที่ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร 

๒. ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงิน
เพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชน
และประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำท้ังในระบบและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปอง
กำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 

๓. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวชึ้น 

๔. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งใน
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำม
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๕. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 

๖. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๗. ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ มีบทบำท
ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม 

๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทย และภำษำญี่ปุ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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๙. สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัตนธรรมสำกลและ
กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคม
อำเซียนและเพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 

๑๐. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุภำพ เพื่อเปิดพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชน และประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
  



หนา้ | ๗ 

 

 
      แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564                                                   วิทยาลัยเทคนิคอดุรธาน ี
 

๑.๕  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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๑.๖  อำชีวะยกก ำลัง ๒ 
ปรัชญำกำรบริหำร 
 
 

 

หลักกำร 
๑. มุ่งขับเคลื่อนอำชีวศึกษำตำมกรอบนโยบำย 3 ป. ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร คือ 

- ปลดล็อค    : หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค 
- ปรับเปลี่ยน  : หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
- เปิดกว้าง  : ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ที่มีความ 
                            เชี่ยวชาญ 

๒. พัฒนำคุณภำพอำชีวศึกษำยกก ำลังสองภำยใต้ ๕ กรอบ คือ 
- สร้าง “อาชีพใหม่” ให้กับประชาชน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ” 
- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center 
- พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 

๓. จัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรท ำงำน ๑๐๐% 
๔. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรด้วย “วงจรอำชีวศึกษำคุณภำพ (Vocational Quality 

Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง สร้ำงคุณภำพ น ำปริมำณ” 
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นโยบำยและจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) 

- พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
- ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills , New-Skills) 
- ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
- พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
- พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air , Online ,On-Demand) 
- พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21(สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีนดิจิทัล) 

๒. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
- จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
- พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
- พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและ

สถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
- ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ๒๓ แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรีสำยเทคโนโลยี

หรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
- พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 

๓. แนวทำงขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
- ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำ 
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- ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร แนะน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
- ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 

“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
- เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ

พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
- เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
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๑.๗  นโยบำยและจุดเน้นกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
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๑.๘  กำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
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๑.๙  แผนพัฒนำวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี พ.ศ. 2561-2565 
 

ปรัชญำ( Philosophy) “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้น าทางอาชีพ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “สถาบันเด่น เน้นงานช่าง” 

อัตลักษณ์ (Identity)  “ให้บริการอาชีพ สู่สังคม” 

ค่ำนิยมองค์กร (Core Value) 

    O = Open Mind  = เปิดใจกว้าง 
     M = Moral & Integrity = ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
     C = Creativity  = มีความคิดสร้างสรรค์ 
     T = Teamwork  = ทางานเป็นทีม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

    “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑). จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและ

ทักษะชีวิตซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
๒). บริหารจัดการการอาชีวศึกษาการให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือสนับสนุนการอาชีวศึกษาต่อไป 
๓). ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสร้างงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน 
๔). ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีคือการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ
สามารถสร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได้และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาความรู้
เพ่ิมเติมให้เป็นผู้มีความช านาญเฉพาะสาขามีความสามารถในการสอนและส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
๑). ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๒). พัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
๓). พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและและต่างประเทศ 
๔). พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ 
๕). พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๖). สร้างระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา (Intelligent Unit) 
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เป้ำประสงค์ (Goal) 
๑). ผู้เรียน มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาในระดับสากลและกรอบ 
๒). คุณวุฒิวิชาชีพ 
๓). ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔). มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๕). วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๖). มีผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ 
๗). และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๘). มีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของภาคประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย 

    ความร่วมมือกับภาคประกอบการและภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือพัฒนา 

           ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 
    กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความ 
                 ต้องการและมาตรฐานสากล 
    กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถของครูในการบูรณาการกระบวนการ 
                  STEM for TVET และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและและต่างประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างเสริมความร่วมมือ พันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและ 
                                    ต่างประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ 
    กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิตอล 
    กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์ที่ ๔.3 ส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำงำนวิจัยสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
    กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ 
                           ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เผยแพร่และการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ 
                  ประโยชน ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ สร้ำงระบบคลังปัญญำกำรอำชีวศึกษำ 
    กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (KM) 
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กำรน ำแผนพัฒนำวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี พ.ศ. 2561-2564 สู่กำรปฏิบัติ 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้ก าหนดโครงการวัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณต่อปี และผู้รับผิดชอบ โดยน าเสนอบุคลากรทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกันพิจารณาในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
    1) โครงการเปิดประตูสู่โลกอนาคต R To The Future 
    2) โครงการพัฒนากระบวนการรับนักเรียนนักศึกษา 
    3) โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
    4) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและภาคีเครือข่าย 
    1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ “Global Education” 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน 
วิชาการและวิชาชีพ 
    1) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ อาหารและโภชนาการระดับสากล 
    2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    3) โครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    4) โครงการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-net) 
    5) โครงการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-net) ในกลุ่มภาษาอังกฤษ 
    6) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 
    7) โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    8) โครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    9) โครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรอำชีวศึกษำ ให้มีสมรรถนะพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาครู และบุคลากรทางการอาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงกับความต้องการและ

มาตรฐานสากล 
    1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ" 
    2) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนการใช้ ศธ.02 ออนไลน์ 
    3) โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม iTeacher 
    4) โครงการใช้ Google Application เพ่ืองานบริหารการศึกษา 
    5) โครงการอบรมการจัดท า E-Portfolio 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถของครูในการบูรณาการกระบวนการ STEM for TVET 
และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
    1) โครงการผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจ าปี พ.ศ.2563-2564 
    2) โครงการอบรม AI เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    1) โครงการเทคนิคปริทัศน์ (Open house) 
   2) โครงการพัฒนาระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา 
    3) โครงการเชิญครูภูมิปัญญาให้ความรู้ในสถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างเสริมความร่วมมือ พันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    1) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
และชุมชน 
    2) โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิตอล 

    1) โครงการใช้ Google Application เพ่ืองานบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  1) โครงการการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
    2) โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
    4) โครงการการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

กลยุทธ์ที่ ๔.3 ส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    1) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำงำนวิจัยสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

อย่างมีคุณภาพ 
    1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2564 
    2) โครงการหุ่นยนต์ ABU 
    3) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เผยแพร่และการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
    1) โครงการ One College One Product 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ สร้ำงระบบคลังปัญญำกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

    1) โครงการยกระดับการประชาสัมพันธ์ (PR) 
    2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการความรู้ (KM) 
    1) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
    2) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน 
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    3) โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
4) โครงการจัดทาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๒.๑  สัญลักษณ์วิทยำลัย 

 

 

 

 ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นตรามีลักษณะเป็นวงกลมที่มีกรอบวงกลม ๒ ชั้น 
ภายในวงกลมรอบนอกมีข้อความเขียนว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตามแนวโค้งของเส้น วงกลม ชั้นในเป็นรูป
เสมาธรรมจักรและมีตัวอักษร เขียนว่า ทุ ส นิ ม  ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธองค์ คือ อริยสัจ ๔ แปลว่า 
สัจจะของผู้ประเสริฐ ประกอบด้วย 
 ทุกข์ (ท)ุ  ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเป็นทุกข์ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน 
   ตัวเอง 
 สมุทัย (ส)  สาเหตุแห่งความเป็นทุกข์ อันเนื่องด้วยความดิ้นรนทะยานอยาก 
 นิโรธ (นิ) ดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความขัดแย้งภายในตัวเอง ดับความดิ้นรนทะยานอยาก  
   ทุกข์ เมื่อเกิดได้ต้องดับได้ 

มรรค (ม) ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ที่เรียกว่า อริยมรรค ๘ ได้แก่ ความเห็นชอบ  
  ความคิดชอบ วาจาชอบ กระท าชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และ 
  ตั้งจิตชอบ 

๒.๒  สีประจ ำวิทยำลัย 
 สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี คือ สีน้ าเงิน กับ สีขาว 

สีน้ ำเงิน หมายถึง  ความหนักแน่น อดทน สุขุม รอบคอบ 
สีขำว  หมายถึง  ควำมบริสุทธิ์ สะอำด เรียบง่ำย และควำมนอบน้อม 

 
๒.๓  พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัย 
 พระพุทธญาณฺตตนโลกนาถ 
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2.๔  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  

    ปรัชญำ : 
       “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้น าทางอาชีพ” 
 

    วิสัยทัศน์ (Vision) : 
     “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 
 

    เอกลักษณ์ : 
     “สถาบันเด่น เน้นงานช่าง” 
 

    อัตลักษณ์ : 
     “ให้บริการอาชีพ สู่สังคม” 
 

    พันธกิจ : 
๑. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ

ทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
๒. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือสนับสนุนการอาชีวศึกษาต่อไป     
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน 
๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

 
2.๕  จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

๑. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนว  
๒. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
๓. การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนโดยผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา  
๔. การฝึกงานนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน  
๕. การลดจ านวนผู้เรียนออกกลางคันโดยใช้กระบวนการดูแลนักเรียนนักศึกษา  
๖. การด าเนินการป้องกันความเสี่ยง 5 ด้านของนักศึกษา  

 

ประวัติกำรจัดกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2481 เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้เปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 4 ปี (ป. 4)  
พ.ศ. 2483 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาขั้นต้นเปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 3 ปี (ม. 3)  
พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาขั้นกลางเปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 3 ปี (ม. 3)  
พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 3 ปี (ม. 3) 
           เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 3 ปี (ม. 6)  
พ.ศ. 2501 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงเปิดสอนวิชาช่างไม้หลักสูตร 3 ปี  
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พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (เพ่ิมเติม) หลักสูตร 3 ปี (ม. 6) 
   - ช่างก่อสร้าง 
   - ช่างเครื่องยนต์ 
   - ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
   - ช่างกลโรงงาน 
พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6) 

  - ช่างเครื่องยนต์ 
 - ช่างเชื่อมโลหะแผ่นช่างกลโรงงาน 
 - ช่างก่อสร้าง 
 - ช่างวิทยุและโทรคมนาคม 

 พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
   - เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
 พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ. 6 หรือ 
   - หลักสูตร 2 ปี 
   - ช่างไฟฟ้าก าลัง 
   - ช่างยนต์ช่างกลโลหะ 
   - ช่างก่อสร้าง  
 พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี 
   - ช่างยนต์ 
   - ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นช่างกลโรงงาน 
   - ช่างก่อสร้าง 
   - ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
   - ช่างไฟฟ้า  
 พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 
   - เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
   - เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
 พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต 
   - เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ  
 พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 
   - สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร  
 พ.ศ. 2538 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 
   - สาขาเทคนิคการผลิต  
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พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - สาขาวิชาโลจิสติกส ์
 พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   - สาขาเขียนแบบเครื่องกล  
 พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. )  
   - สาขาเทคโนโลยียานยนต์  - สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
   - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  - สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
 พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
   - สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์-สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
 พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2563  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 ชื่อภำษำอังกฤษ Udonthani Technical Callege 
 ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี  
    จังหวัดอุดรธานี รหัส 41000  
 โทรศัพท ์ โทร. 0-4222-1538, 0-4224-8592  
 โทรสำร  โทร. 0-4224-0031, 0-4224-6038  
 เว็บไซต์  www.udontech.ac.th 
 อีเมล   webmaster@udontech.ac.th” 

มีอำคำรรวมทั้งสิ้น 21 หลัง มีห้องท้ังสิ้น 233 ห้อง ได้แก่  
 1. อาคารอ านวยการ (อาคาร 1)    จ านวน  1  หลัง      6 ห้อง  
 2. อาคารเรียน 3     จ านวน  1. หลัง    19   ห้อง  
 3. อาคารเรียน 4     จ านวน  1  หลัง    19   ห้อง  
 4. อาคารเรียน 5     จ านวน  1  หลัง    15   ห้อง 

http://www.udontech.ac.th/
mailto:webmaster@udontech.ac.th
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 5. อาคารเรียน 6     จ านวน  1  หลัง    62   ห้อง 
 6. อาคาร 7 (พัสดุ)    จ านวน  1  หลัง    11   ห้อง  
 7. อาคารวิทยบริการ    จ านวน  1  หลัง      5   ห้อง  
 8. อาคารสถาบันฯ     จ านวน  1  หลัง      2   ห้อง 
 9. อาคารสถานที่     จ านวน  2  หลัง      4   ห้อง 
 10. อาคารชมรมวิชาชีพ    จ านวน  1  หลัง      2   ห้อง 
 11. โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม    จ านวน  1  หลัง      2   ห้อง 
 12. โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง    จ านวน  1  หลัง      6   ห้อง 
 13. โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต  จ านวน  1  หลัง      4   ห้อง  
 14. โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน   จ านวน  1  หลัง      4   ห้อง   
 15. อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์  จ านวน  1  หลัง      6   ห้อง 
 16. อาคารแผนกช่างไฟฟ้า    จ านวน  1  หลัง    13   ห้อง 
 17. อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม   จ านวน  1  หลัง      3   ห้อง 
 18. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า    จ านวน  1  หลัง      -     ห้อง 
 19. อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ  จ านวน  9  หลัง      -     ห้อง 
 20. อาคารนานาชาติ    จ านวน  1  หลัง     46   ห้อง 
 21. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ช่างยนต์  จ านวน  1  หลัง     25   ห้อง 

เพลงมำร์ช วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 

แหล่งศึกษาวิชาช่างเรียนจบครบหลายด้าน 
เด่นอสิานล้วนงานผลที่เลื่องชื่อลือไกล 
ปรัชญาเราต้องเรียนดีมีวินัย 
หมั่นใฝ่คุณธรรมน้อมน าเร่งรีบอาชีพน า 
 สิ่งส่งเสริมเพ่ิมพูนรวมน้ าใจในพวกเรา 
 ท่านคือวิษณุกรรมอันทรงนามให้จดจ า 

เพราะพระองค์ทรงธรรมเป็นผู้น าสรรค์สร้างบันดาล 
 เกี่ยวกับสร้างสรรค์ผองเรายึดมั่นดังท่านบิดา  (ดนตรี) 
พวกเราเทคนิคอุดรนั้นนามกรได้พระวิษณุองค์พรม 

 ชื่อเสียงคนเขาชื่นชมทุกท่ีนิยมดีเด่นสมญา 
 พวกเราเทคนิคอุดร (ขาวน้ าเงิน) อรชรออนซอนเต็มตา 
 ร่วมเกล้าเรานี้ขอน้อมวันทากษัตรานั้นเทิดทูนเหนือดวงใจ 

 
ต้นไม้   :  ต้นตะแบก 
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6. ข้อมูลบคุลำกรวิทยำลัยเทคนิคอดุรธำนี  
6.1 อัตราก าลังปี 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
       *ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร 
 
 
 ก. ข้ำรำชกำร    104  คน  
  1 ผู้บริหาร    5 คน 
  2 ข้าราชการครู    96 คน  
  3 ข้าราชการพลเรือน    3  คน (บุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค 2)  
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ  
  1 ท าหน้าท่ีสอน    -  คน  
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   7 คน 
 ค. พนกังำนรำชกำร  
  1 ท าหน้าท่ีสอน    4 คน  
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน    2  คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  
  1 ท าหน้าท่ีสอน   95 คน  
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   43 คน   

6.2 ข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒกิำรศกึษำ 

ก. ครผูู้สอน ข.เจ้ำหน้ำทีท่ั่วไป/สนนัสนนุ รวม 
-ต่ ากว่าม. 6                                  -       คน 
-ปวช. / ม. 6                                 -       คน 
-ปวส. / อนุปริญญาตรีปริญญาตรี         -       คน 
-ปริญญาตรี                                 120    คน                                    
-ปริญญาโท                                  67     คน                         
-ปริญาเอก                                    4      คน 
                                     รวม     191    คน 
 

               3    คน 
               8    คน 
               9    คน 
               38  คน 
               -     คน 
               -     คน 
    รวม     58    คน 

        3    คน 
        8    คน 
        9    คน 
      159  คน 
        67  คน 
         4   คน 
รวม    249    คน 

 
6.3 ข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 

ก. ครผูู้สอน ข.เจ้ำหน้ำทีท่ั่วไป/สนนัสนนุ รวม 
-จ้างด้วยงบบุคลากร                      106        คน 
-จ้างด้วยงบด าเนินงาน                     6          คน 
-จ้างด้วยเงินอุดหนุน                       90        คน 
-จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)                 -          คน                                    
-จ้างด้วยเงินอื่น ๆ                          67        คน  
                                     รวม     201     คน 
 

               -       คน 
               -       คน 
               -       คน 
               42    คน 
               -       คน 
    รวม     42    คน 

        106    คน 
         5       คน 
        90      คน 
        42      คน 
        67      คน 
รวม    249   คน 

 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคอดุรธาน ี  มีบุคลากรทั้งสิ้น  249 คน 
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