แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(พ.ศ.2561-2565)

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาหนด โดยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขึ้ น โดยยึ ด หลั ก การระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานทุกท่านที่ได้เสียสละในการจัดทาคู่มือในครั้งนี้ ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
ผู้สนใจ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

คาชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาขึ้นตามกากระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นในการพัฒนา มาตรฐาน ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
4. เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเป็นแนวทางในการนาผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สารบัญ
เรื่อง
คานา
ชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ก. ข้อมูลประกอบการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

หน้า

1
12
14

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบัน
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
เพื่อให้การบริห ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
(แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
นำยสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
คณะกรรมกำรบริหำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยชำนำญ อยู่แพ

1. งานบริหารงานทัว่ ไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำยวีระพจน์ ปรีพูล

1. งานวางแผนและงบประมา
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. งานความร่วมมือ
4. งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

คณะกรรมกำรวิทยำลัย
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ

นำยชำญชัย ชำญสุข

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา
3. งานปกครอง
4. งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน
5. งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
6. งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเอกวิทย์ ธำตุไชย

1. สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อม
1.4 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
1.6 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1.7 สาขาวิชาเครื่องทาความ
เย็นและปรับอากาศ
1.8 สาขาวิชาช่างก่อสร้างโยธา
1.9 สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม
1.10 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.11 สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
1.12 เทคนิคพื้นฐาน
1.13 สามัญสัมพันธ์
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. วิทยบริการและห้องสมุด
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. งานสื่อการเรียนการสอน

2

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ครู คศ.1

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

4
5
11
5
12
3
9
3
2
5
5
3
15
82

ต่ากว่า

1
1
1
1
4

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ป. ตรี

๕
๑๙ 1
19
7
1
24 1
6
17 1
4
1
7
3
13 4
6
6
3
8
7 22
142 43

ป. โท

๑๒
6
๒
๑5
3
9
2
6
7
3
๕
๓
10
83

หญิง

1
๑
๑
๓

ชาย

๕
๘
๑๓
๖
๑0
3
9
2
4
10
2
๔
๕
18
๙๙

ป.เอก

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาวิชาสามัญ
รวมทั้งหมด

อัตราจ้าง

สาขาวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

๕
๒๐
19
๘
25
6
18
5
10
๑7
๖
๙
๘
๒๙
๑85

พนักงานฯ

ผู้บริหารและรองผู้อานวยการ
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

เพศ

ข้าราชการ

ผู้บริหาร/สาขาวิชา

จานวน (คน)

สถานภาพ

ปีการศึกษา ๒๕61
วุฒิการศึกษา

14
8
3
12
3
9
2
8
12
6
4
5
13
99

-

2
3
1
1
1
2
10

1
1
8
1
9
3
5
1
2
4
1
2
1
8
46

4
5
4
5
1
1
1
1
5
2
4
8
37

1
1

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

1
2
1

5

1
-

-

3

4
1

-

-

1
-

11
3
1

1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1

16

สูงกว่า ป.ตรี

1
1

ปริญญาตรี

-

ปวส./อนุปริญญา

2

ม.ปลาย/ปวช.

1

-

3
1
2

-

-

1
1
1
1
-

3
4
1

-

-

1
-

1
1

1
-

3

-

13

3

13

3

1
1

3
-

-

-

1
1
1
1

-

หญิง

-

ชาย

4

ลูกจ้างชั่วคราว

2

ลูกจ้างประจา

2
3

1
1
-

วุฒิการศึกษา

ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

.4งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

4

พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
.1งานวางแผนและงบประมาณ
.2งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
.3งานความร่วมมือ

ข้าราชการ ก.พ.

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

จานวน
(คน)

ประจาปีการศึกษา 2561
เพศ

สถานภาพ

2
1

2

2
3
2

2

3
.5งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

.6งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
.1งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
.2งานครูที่ปรึกษา
.3งานปกครอง
.4งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

.5งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
.6งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ฝ่ายวิชาการ
.1แผนกวิชา
.2งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

.3งานวัดผลและประเมินผล
.4งานวิทยบริการและห้องสมุด
.5งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
.6งานสื่อการเรียนการสอน
รวม

1
1

-

-

-

1
1

-

1
1

-

-

1

1
-

-

1
1
1
1
1
-

-

-

-

1
1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

-

-

1
1
1
1
-

1

-

-

-

2
2
3
1
61

-

-

-

-

-

1
-

2
1
3
1
-

-

-

9

2
2
3
1
32

-

3

2
2
3
1
41

14

3

3

33

-

21

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ปวช.1

ปวช.2

836

ปวช.3

572

ปวส.1

642
2,050

931

ปวส.2
963
1,894

ทลบ.1

ทลบ.2

34

50
84

1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2561
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานโยธา
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
4,028
4,028

4
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2561
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

สาขางาน
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการจัดการโลจีสติกส์

สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณทิตหรือสายปฏิบัติการ (ทลบ.) พ.ศ. 2561
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สาขางาน
สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (Udonthani Technical College)
ที่ตั้ง
: เลขที่ ๓ ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๔๒๒๒-๑๕๓๘, ๐-๔๒๒๔-๘๕๙๒
เบอร์โทรสาร : ๐-๔๒๒๒-๐๐๓๑, ๐-๔๒๒๔-๖๐๓๘
Website
: www.udontech.ac.th
E-Mail
: webmaster@udontech.ac.th
สังกัด
: สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
ซึ่ งตั้ งอยู่ ที่ ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ ง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด อุ ด รธานี (ณ. สถาบั น ราชภั ฏ อุ ด รธานี ในปั จ จุ บั น )
พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรียนการช่างอุดรธานี โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ สปอ.หรือ SEATO
(Southeast Asia Treaty Organization) พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี ” โดยได้รับการ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยรวมกันกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น ๒ วิทยาเขตในนาม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต ๑” ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ”
โดยมีเนื้อที่ ๔ แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเมือง
จังหวัดอุดรธานี (ตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)
ประวัติ การจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๑ เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้ เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๔ ปี (ป. ๔)
พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๓ ปี (ม. ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๖ เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาชั้นกลาง เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๓ ปี (ม. ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๗ เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๓ ปี (ม. ๓)
เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๓ ปี (ม. ๖)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง(เพิ่มเติม) หลักสูตร ๓ ปี (ม. ๖)
-ช่างก่อสร้าง
-ช่างเครื่องยนต์
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น -ช่างกลโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร ๓ ปี (ม.ศ. ๖)
-ช่างเครื่องยนต์
-ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
-ช่างกลโรงงาน
-ช่างก่อสร้าง
-ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ.๖ หรือ (ปวช.)
หลักสูตร ๒ ปี
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- ช่างไฟฟ้ากาลัง
- ช่างยนต์
- ช่างกลโลหะ
- ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี
-ช่างยนต์
-ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
-ช่างกลโรงงาน
-ช่างก่อสร้าง
-ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๒๒ เปลี่ยนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)
-ช่างไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๓๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
-เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
-เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
-เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๒๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักูตร ๒ ปี
-เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต
-เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักูตร ๒ ปี
-สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากาลัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักูตร ๒ ปี
สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร สาขาเทคนิคการผลิต พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูงปี 2 ทวิภาคี หลักูตร (ปวส.)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. พ.ศ. 2547
พ.ศ. ๒๕๔8 ปี 2 ทวิภาคี หลักสูตร (ปวส.) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
-สาขาวิชาโลจิสติกส์
พ.ศ. ๒๕๔9 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูงปี 2 ทวิภาคี หลักูตร (ปวส.)
-สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานเครื่องจักรและควบคุมอัตโนมัติ)
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเดิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.
พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือก เป็นสถานที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตารมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลาภู หนองคาย และจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
-เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานโยธา
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พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ สาขางานการจัดการขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดย สมศ (๒๕๕๙-ศ.๒๕๕๔.รอบสาม พ)
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี
-ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2557 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตร ๒ ปี
-รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
-รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
-รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
-รายวิชา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕9 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
-เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบ
โทรคมนาคม
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สถานประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของจังหวัด
ศูน ย์ อ าชีว ศึกษานานาชาติ (UNEVOC) ส านั กงานอาชีว ศึกษาจังหวัดอุดรธานี และสถาบั นการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนมีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาอยู่เป็นประจา อาทิเช่ น การ
ให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ ประสานงานกับสถานประกอบการจัดการในระบบทวิภาคี การบริการสาธารณะ
ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนผลผลิต และจัดกิจกรรมโครงการ ๑๐๘
อาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกอาชีพฟรี เป็นต้น
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 21 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ....233... ห้อง ได้แก่
1. อาคารอานวยการ 1 อาคาร
จานวน 1 หลัง 6
ห้อง
2. อาคารเรียน 3
จานวน 1 หลัง 19 ห้อง
3. อาคารเรียน 4
จานวน 1 หลัง 19 ห้อง
4. อาคารเรียน 5
จานวน 1 หลัง 15 ห้อง
5. อาคารเรียน 6
จานวน 1 หลัง 62 ห้อง
6. อาคาร 7 (พัสดุ)
จานวน 1 หลัง 11 ห้อง
7. อาคารวิทยบริการ
จานวน 1 หลัง 5
ห้อง
8. อาคารสถาบันฯ
จานวน 1 หลัง 2
ห้อง
9. อาคารสถานที่
จานวน 2 หลัง 4
ห้อง
10.อาคารชมรมวิชาชีพ
จานวน 1 หลัง 2
ห้อง
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11. โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
12. โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง
13. โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต
14. โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน
15. โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
16. อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์
17. อาคารแผนกช่างไฟฟ้า
18. อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
19. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
20. อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ
21. อาคารนานาชาติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

2
6
4
4
4
6
13
2
46

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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โครงสร้างงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

คณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพแผนก
การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพงาน

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ

การจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตาม
มาตรฐานของวิทยาลัย

การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการ
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการตลอดปี

การจัดทาคู่มือการประเมินตามมาตรฐานของ
วิทยาลัย

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
วิทยาลัยฯ

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย

การจัดทาคู่มือการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา/งาน
การจัดระบบบริหารสารสนเทศประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐาน
ที่กาหนด
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทารายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา/งาน

การนิเทศ กากับ ติดตาม ให้วิทยาลัย
ดาเนินการตามมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องการศึกษา
ประกันคุณภาพ

เตรียมความพร้อมให้กบั วิทยาลัยในเรื่อง
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมิน
จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีของ
วิทยาลัย (SAR : Self Assessment Report)
เสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา

เตรียมความพร้อมให้กบั วิทยาลัยในการรับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
องค์กรภายนอก
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยอาศัยแนวความคิดที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญของการพัฒนา การกระจายอานาจทางการศึกษา การบริหารโดยเน้น การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาและการแสดง
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร วิทยาลัยฯจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยขึ้น เพื่อดาเนินงานในการวางแผนและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกาหนดเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา
2. การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีการดาเนินงานตามโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพของได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้กาหนดผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัย ฯ ได้มีการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยมีการดาเนินงานที่ยึดตามขั้นตอนแนว
ทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2546 เป็นหลัก
ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาและการเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3. การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 5. การปรับปรุงและการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6. การเตรียมการรับการประเมิน
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้ ส าเร็ จการศึกษาอาชีวศึ กษามีความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตามหลั กการ ทฤษฎี และแนวปฏิบั ติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรคที่ ทักษะวิชาชีพ แล 21ะทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์จองชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าทีของ
ตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีครูวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จ
ในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับ ปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิช าใหม่ หรือกลุ่มวิช าเพิ่มเติมให้ ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จักการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตามระเบี ย บข่ อ บั ง คั บ เดี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาและประเมิ น ผลการเรี ย น
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุ คลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษามอบหมาย โดยความร่ว มมื อ ของผู้ บ ริห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กรบวนการ
เรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้ เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (VISION)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไว้ดังนี้
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ผลิตและพัฒนา กาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ตรงตาม
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
3.2 พันธกิจ (MISSION)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต
พันธกิจที่ 2 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ด้านการให้บริการ
พันธกิจที่ 4 ด้านการให้บริการ
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
ไว้
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1. ด้านคุณภาพของผลผลิต
1 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มี
ทักษะในวิชาชีพ และทักษะในวิชาชีพ และทักษะวิ
ชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐาน
ทักษะในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มี
ความรักในอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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2. ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา

1

สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณชน
และนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

2

พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มี
ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่สอน
ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับเทคโนโลยีงานอาชีพ และ
สภาพท้องถิ่น
ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือข่าย
ในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์
ต่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ
รวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา และสามารถรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3
3

ด้านการให้บริการ

1

2
4

ด้านการจัดการภายในสถานศึกษา

1
2
3
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลั ยเทคนิ คอุดรธานี ได้จัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่ อกาหนดแนวทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิตอันส่งผล
ต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงขึ้น และมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสองความต้องการของ
ท้องถิน่ และชุมชน
1.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะใน
วิชาชีพ และทักษะวิชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 เป้าประสงค์ พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2) โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
3) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4) โครงการนิเทศการเรียนการสอน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3) ร้อยละผู้เรียนที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
2.2 กลยุ ทธ์ที่ 2 ผู้ เรีย นได้รับการพั ฒ นาความรู้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบั ติงาน และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงาน ปละ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมใช้
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสาชาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถศึกษาค้นคว้าค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
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2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรักในอาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
2.3.1 เป้ า ประสงค์ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม มี ค วามรั ก ในอาชี พ
และสมาชิกที่ดีของสังคม
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
2) โครงการหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
3) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทางาน
ร่วมกับคนอื่นได้
พันธกิจที่ 2 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการทางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่สู่สาธารณชนและนาไป
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
1.2 เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย โครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในกา
สร้างสรรผลงาน
1.3 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความสามารถ และประสบการณ์ในวิชา
ทีส่ อนปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่สู่สาธารณชน และนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่มีคุณภาพ เผยแพร่สู่สาธารณชน และนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2) โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชะระยะสั้นเพื่อต่อยอดวิชาชีพให้เหมาะสมและต้องการ
แรงงานท้องถิ่น
3) โครงการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
4) โครงการงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนชิ้นงานที่เผยแพร่สู่สาธารชนรวมทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการ
นาผลงานมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
2) จานวนชิ้นงานของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน งานวิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน วิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ งานประเมินผล และบทความทางวิชาการ
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่
สอนปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
2.2.1 เป้าประสงค์ พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความสามรถ และ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Google Class Room
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2) ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเทคโนโลยีงานอาชีพ
และสภาพท้องถิ่น
2.3.1 เป้าประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเทคโนโลยีงานอาชีพ
และสภาพท้องถิ่น
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2) โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อต่อยอดวิชาชีพให้เหมาะสมและต้องการ
แรงงานในท้องถิ่น
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) มีการกาหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปิดสอนหลักสูตรแต่ละระดับ
ในสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน
2) จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
ท้องถิ่น
3) จานวนหน่วยงานของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นที่ความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตร
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พันธกิจที่ 3 ด้านการให้บริการ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือกับ สถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ด้านการให้บริการ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริมให้ มีการระดมทรัพ ยากร จัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.1.1 เป้าประสงค์ พัฒนาให้มีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3) โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนครั้งที่จัดระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2) จานวนครั้งที่จัดระบบความร่วมมือประสานงวานกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3) จานวนผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยว๙ญเฉพาะด้านจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชน และท้องถิ่น ให้ความรู้ในสถานศึกษา
4) จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในสถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชน
และท้องถิ่น
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.1 เป้าประสงค์ พัฒนาให้มีการบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Google Class Room
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2) จานวนครั้งของความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
ประเพณี และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 ด้านจัดการภายในสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง
1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
1.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการ
บริหารการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ด้านจัดการภายในสถานศึกษา มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
1.2.1 เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและครูผู้สอน จัดทาผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพผลงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการเป็นการ
เฉพาะ มีความต่อเนื่องในการติดตามตรวจสอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการบันทึกหลังการ
สอนของครูมีหลากหลายรูปแบบ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการ ส่งเสริม การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
2) โครงการพัฒนาให้ความรู้ครูผู้สอนการฝึกอบรมการจัดการการจัดทาแผนการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระมาตรฐานและตัวผู้เรียน
2) ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นจากประสบการณ์จริง
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
2.2.1 เป้าประสงค์ พัฒนาให้มมี ีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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2.2.3 ตัวชีว้ ัด
1) ระดับความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
2) ระดับความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการจัดหาวัสดุฝึกเครื่องมืออุปกรณ์อย่า’
เพียงพอและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มกี ารจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.3.1 เป้าประสงค์ ให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด
2) โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับกาประเมิน
ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพอาชีวศึกษามาตรฐานสากล (APACC)
2.3.3 ตัวชีว้ ัด
1) จานวนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
2)มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับสถาบัน
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
4) มีการประเมินคุณภาพและรายงวานประจาปีเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของงานประกันคุณภาพ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Standard Achievement Motivation)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด มีตัวชี้วัด ดังนี้
1. บุ คลากรร้อยละ 80 รับรู้ ทาความเข้าใจและให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบาย
สาคัญขององค์กรอันประกอบด้วย การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การจัดองค์กร แห่งการ
เรียนรู้การจัดการความรู้ และนานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทั้ งด้าน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. บุคลากรร้อยละ 80 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานที่กาหนดใช้
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการของแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนปฏิบัติการ และ
นาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุ ค ลากรร้ อ ยละ 80 วางแผนพั ฒ นางาน และพั ฒ นาตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายองค์ ก ร
(Internal Performance Agreement) อย่างเป็นระบบ
การบริการที่ดี (Service Mind)
ความตั้งใจและความพยายามของตนเองในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีตัวชี้วัดดังนี้
1. บุคลากรร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรัก ความโอบอ้อมอารี ความเมตตา กรุณาทั้ง
ความคิด คาพูด และการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค
2. บุคลากรร้อยละ 80 แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
3. บุคลากรร้อยละ 80 มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจ
4. บุคลากรร้อยละ 80 พัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามมาตรฐาน บริการวิชาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตอนเองในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุงประยุกต์
ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีตัวชี้วัดดังนี้
1. บุ ค ลากรร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ ค วามความเข้ า ใจสามารถน าศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บุคลากรร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
หลากหลาย
3. บุ ค ลากรร้ อ ย 80 มี ค วามสามารถในการค้ น คว้ า หาความรู้ เพื่ อ น ามารวบรวม วิ เคราะห์
สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าทักษะในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามรถใช้สื่อ
และเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฎิบัติ
พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะในวิชาชีพ และทักษะวิชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรักในอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

1

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้
2. โครงการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง
3. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. โครงการนิเทศการเรียนการสอน

2

1. โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 1. เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
และมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสอง
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
สถานศึกษาให้พร้อมใช้

1. พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้
เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียนนักศึกษาทุก
คนที่สาเร็จการศึกษา มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพตาม
มาตรฐานการประเมินและ
ผ่านการทดสอบและ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกคน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ร้อยละผู้เรียนที่ได้งานทาในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ

1. มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนและนักเรียน
นักศึกษาเข้าถึงได้
ตลอดเวลา

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสาชาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถศึกษาค้นคว้า
ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
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ที่
3

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 1 . พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ธ รรม 1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนมี
นักเรียน นักศึกษา
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม มี ค วามรั ก ใน คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
2. โครงการหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับ อาชีพ และสมาชิกที่ดีของสังคม
สารเสพติด
3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนา
ชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
และสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้
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พันธกิจที่ 2 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณชน และนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่สอนปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเทคโนโลยีงานอาชีพ และสภาพท้องถิ่น
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชะ
ระยะสั้นเพื่อต่อยอดวิชาชีพให้
เหมาะสมและต้องการแรงงานท้องถิ่น
3. โครงการทาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
4. โครงการงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมการ
ทางานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่สู่
สาธารณชน และนาไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านวิจัยและจัดทารายงานการ
วิจัยได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการวิจัย
2. ครูผู้สอนจัดทานวัตกรรมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริม
และต่อยยอดธุรกิจ

1. จานวนชิ้นงานที่เผยแพร่สู่สาธาร
ชนรวมทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม
และมีการนาผลงามาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ
2. จานวนชิ้นงานของนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน งานวิจัยในชั้น
เรียน วิจัยสถาบัน วิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ งานประเมินผล และบทความ
ทางวิชาการ

2

1. โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1. พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของ
Google Class Room
สถานศึกษาให้มีความสามรถ และ
2. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
เทคโนโลยี

1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยี มาพัฒนาทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศจากสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2. ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ที่
3

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้
1. พัฒนาผู้เรียนให้ ให้เหมาะสมกับ 1. จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียน สอดคล้องกับเทคโนโลยีงาน ชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
และตลาดแรงงาน
อาชีพ และสภาพท้องถิ่น
ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
2. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อต่อยอดวิชาชีพให้
เหมาะสมและต้องการแรงงานใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการกาหนดนโยบายและ
จัดระบบการปฏิบัติงานในการเปิด
สอนหลักสูตรแต่ละระดับใน
สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน
2. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ
และสภาพท้องถิ่น
3. จานวนแห่งของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน และ
ท้องถิ่นที่ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร

28
พันธกิจที่ 3 ด้านการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่สอนปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

1. โครงการสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ
ระยะสั้น

1. พั ฒ นาให้ มี ก ารระดมทรั พ ยากร
จั ด ระบบเครื อ ข่ า ยในการจั ด การ
อาชี ว ศึ ก ษารวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน
แหล่ ง การเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ การ
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ให้บริการทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านวิชาชีพให้กับ
ชุมชนและฝึกอาชีพให้กับชุมชนและ
ฝึกอาชีพ ตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น

1. จานวนครั้งที่จัดระบบความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2. จานวนครั้งที่จัดระบบความร่วมมือประสานง
วานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3. จานวนผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยว๙ญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ชุมชน และท้องถิ่น ให้ความรู้ใน
สถานศึกษา
4. จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง
ภายในสถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถิ่น
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ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2

1. โครงการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Google Class
Room
2. โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม

1. พัฒนาให้มีการบริการทางวิชาชีพ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. พัฒนานวัตกรรมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยตอบสนอง
กับความต้องการของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

1) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2) จานวนครั้งของความร่วมมือกับชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี
และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30
พันธกิจที่ 4 ด้านจัดการภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

1. โครงการ ส่งเสริม การใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาให้ความรู้
ครูผู้สอนการฝึกอบรมการจัดการ
การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะและบูรณาการ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นและ
ครูผู้สอน จัดทาผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มีการตรวจสอบคุณภาพผลงานโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการเป็นการ เฉพาะ มีความ
ต่ อ เนื่ อ งในการติ ด ตามตรวจสอบการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการ
บันทึกหลังการ สอนของครูมีหลากหลาย
รูปแบบ

1. ครูและบุคลากรทุกคนจัดทา
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เป็นการส่งเสริมพัฒนาทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสภาพ
ความเป็นจริง

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระมาตรฐานและตัว
ผู้เรียน
2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นจาก
ประสบการณ์จริง

31

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2

1. โครงการจัดระบบความปลอดภัย
ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
2. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

1. พัฒนาให้มีมีการจัด
สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียน

3

1. ให้มีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา และ
สามารถรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
1. มีการให้ความรู้ทางด้านการประ
สถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด
กนคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
2. โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ
กับครูและบุคลากรทุกคน
การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมิน ด้าน
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษามาตรฐานสากล (APACC)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 1. ระดับความคิดเห็นของครูและ
ภายนอกห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนต่อการจัดระบบความ
พร้อมทั้งสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
2. ระดับความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนต่อการจัดหาวัสดุฝึกเครื่องมือ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอและเหมาะสม
เกิดประโยชน์สูงสุด
1. จานวนข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
2. มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
สถาบัน
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาที่
เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
4. มีการประเมินคุณภาพและรายง
วานประจาปีเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565 (5 ปี)
ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นาทางอาชีพ

อัตลักษณ์
ให้บริการอาชีพ สู่สังคม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย

เอกลักษณ์
สถาบันเด่น เน้นงานช่าง

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต

พันธกิจที่ 2 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา

พันธกิจที่ 3 ด้านการให้บริการ

พันธกิจที่ 4 ด้านจัดการภายในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ
มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะในวิชาชีพ และทักษะวิชีวิต
อันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2) โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
3) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4) โครงการนิเทศการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะ
พื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1) โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
พร้อมใช้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
มีความรักในอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1) โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
2) โครงการหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
3) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานวิจยั
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่
สาธารณชน และนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2) โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชะระยะสั้นเพื่อต่อยอด
วิชาชีพให้เหมาะสมและต้องการ
แรงงานท้องถิ่น
3) โครงการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
4) โครงการงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้
มีความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่สอนปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
1) โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Google Class
Room
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จัดระบบ
เครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งการเรียนรู้
ต่ า งๆ เพื่ อ การสนั บ สนุ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
1) โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
it Center)
3) โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเพือ่ ให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) โครงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Google Class
Room
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง และมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
1) โครงการ ส่งเสริม การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน
2) โครงการพัฒนาให้ความรู้ครูผู้สอนการฝึกอบรมการ
จัดการการจัดทาแผนการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ
และบูรณาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ
รวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
1) โครงการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้น
สังกัด
2) โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อรองรับกาประเมิน ด้านมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพอาชีวศึกษามาตรฐานสากล (APACC)

3 กลยุทธ์ 9 โครงการ

2 กลยุทธ์ 6 โครงการ

2 กลยุทธ์ 6 โครงการ

3 กลยุทธ์ 6 โครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ข้อมูลประกอบการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
ที่ 987/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
-----------------------------------------------------------ตามที่ มี ป ระกาศใช้ ก ากระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาหนด และเพื่อให้การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
1.2 นายชานาญ อยู่แพ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.3 นายเอกวิทย์ ธาตุไชย
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
1.4 นายชาญชัย ชาญสุข
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
1.5 นายวีระพจน์ ปรีพูล
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯ
1.6 นายรณชัย
อุปชีวะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กาหนดแนวทางให้ข้อเสนอแนะหลักการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการดาเนินงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่คณะกรรมการดาเนินงานนาเสนอ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
2.1 นายวีระพจน์ ปรีพูล
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯ
2.2 นายชานาญ อยู่แพ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัพยากร
2.3 นายเอกวิทย์ ธาตุไชย
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
2.4 นายชาญชัย ชาญสุข
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
2.5 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
2.6 นายภาคิน
อัศวภูมิ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
2.7 นายไพฑูรย์ ยศเตา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2.8 นายปัณณทัต ร่มสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2.9 นายชัยณรงค์ บุตรจานง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2.10 นายอภิเดช ศิรติ งั
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.11 นายธนบดี อินทรเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.12 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตกรรม
2.13 นายสงวนศิลป์ ภูหนองโอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2.14 นายวิรัตน์ นิลนามะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.15 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.16 นายอาทิตย์...

-22.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42

นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
นายจักรพันธ์ สินเทศ
นางพนิดา สุขสบาย
นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด
นางสวรินทร์ สกุลพานิช
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์
นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
นายบัญชา เพ็งสว่าง
นายสมศักดิ์ คามะมูล
นายประเสริฐ แสงเดือน
นายอานาจ ทองแสน
นายรชต
คาพลแสน
นายจตุชัย บุดนาชิน
นายทองดี มะปะทัง
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
นายสุชาติ คงเจริญ
นางมยุรา
ศรีพงษ์วิวัฒน์
นายพินิจ
บุญกว้าง
นายคาปัน สิงห์ปั้น
นายเสกสรร ศรียศ
นางวัฒนา โอทาตะวงษ์
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล
นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
นายรณชัย อุปชีวะ
นางสาวจิราภรณ์ สิมสีดา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทาความเย็นฯ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
หัวหน้างานหลักสูตร
หัวหน้างานวัดผล
หัวหน้างานวิทยบริการห้องสมุด
หัวหน้างานอาชีวระบบทวิภาคี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ในการดาเนินการกาหนดเหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การศึกษา และดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาหนด
3. คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย
3.1 นายวีระพจน์ ปรีพูล
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯ
3.2 นายประเสริฐ แสงเดือน
หัวหน้างานงานแผนฯ
3.3 นางสาวสุภาดา พลทัสสะ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
3.4 นางสาวละออ ดาขาว
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
3.5 นางสาวจิราภรณ์ สิมสีดา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดพิมพ์ เข้าเล่ม ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ ต่อไป
/ทั้งนี้ให้...

-3ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นผลดีต่อทางราชการและวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

