ขอมูลพื้นฐานและบทสรุปของสถานศึกษา
วิสัยทัศน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนคนด(านวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความต(องการ
ของชุมชน ท(องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเปนเลิศทางด(านเทคโนโลยีการเกษตร และเกษตรอินทรีย1
พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพได(มาตรฐาน
2) ผลิตและพัฒนากําลังคนด(านวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตอบสนองความต(องการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3) พัฒนาผู(เรียนให(ผู(เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค1สามารถดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เปนศูนย1การเรียนรู( ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
5) สร(างเครือขายความรวมมือให(ทุกภาคสวนในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝ<กอบรม
วิชาชีพ
ปรัชญา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
อัตลักษณ
“ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย1 ใฝ?รู( สู(งาน ชํานาญเทคโนโลยี”
เอกลักษณ
“แหลงเรียนรู( เทคโนโลยีการเกษตร”
จุดเด,น
จุดเดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มีการบริหารจัดการการบริการทางด(านวิชาการ
และวิชาชีพที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ1งานสร(างสรรค1หรืองานวิจัยของผู(เรียน ของครู
ที่มีคุณภาพ ด(านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด(านการประกันคุณภาพการศึกษาและด(านการจัดการฝ<กอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาสัตวศาสตร1
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาพืชศาสตร1
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาชางกลเกษตร
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาประมง

2. แผนพัฒนาการจัดทําแผนการเรียนการสอน และโครงการงาน
2.1 สงเสริม สนับสนุน ให(คณะครูจัดทําแผนการเรียนการสอนให(ครบตามจํานวนครูผู(สอน
และรายวิชาที่สอน
2.2
โครงงานวิทยาศาสตร1 เพื่อสงเสริมให(นักศึกษาจัดทําสิ่งประดิษฐ1เพื่อใช(การจัด
การศึกษาและเข(ารวมแขงขันในโครงการตางๆ
ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สร(างเครือขายความรวมมือ การจัดการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต(นและตอนปลาย นําหลักสูตรอาชีวศึกษาในสาขาตาง ๆ ที่สถานศึกษาเปDดสอน
สร(างองค1ความรู(ครูแนะแนว และผู(บริหารสถานศึกษา เพื่อให(นักเรียนได(เข(าใจ สนใจเตรียมความพร(อมเพื่อ
เข(าสูการเรียนด(านอาชีพที่ตรงกับความถนัดและความประสงค1 ตอบสนองตอนโยบายการเพิ่มปริมาณผู(เรียน
ด(านอาชีวศึกษา
2. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ในทุกสาขาที่เปDดสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําข(อตกลงความ
รวมมือ (MOU) ภายใต(กรอบเงื่อนไขของประโยชน1ที่เกิดรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และผู(เรียน เน(นจัดการศึกษาให(ผู(เรียนได(เรียนรู(ด(วยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให(เกิดทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรม สร(างความมั่นใจในการเข(าสูอาชีพอยางแท(จริง
3. จั ด สถานศึ กษาให(เ ปนแหลงเรีย นรู(ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต( องการของชุ มชน
ผู(เรียน และสอดคล(องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด อีกทั้งสนองตอบกับการพัฒนา คนไทย สังคมไทย
เพื่อเข(าสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน จัดการเรียนการสอนเน(นภาษาที่สาม ภาษาจีน ภาษาประเทศ
อาเซียน เสริมเพิ่มเติม เพื่อผลิตผู(สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. จัดหาอุปกรณ1 เครื่องมือที่ใช(ฝ<กปฏิบัติสําหรับนักเรียนนักศึกษาให(เพียงพอและมีความเหมาะสม
5. จัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
6. สงเสริมสนับสนุน บุคลากรให(มีโอกาสเข(ารับการฝ<กอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง และนํามาใช(ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป
7. เพิ่ มจํา นวนสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝ<กทักษะประสบการณ1
รวมกับสถานศึกษา

ประวัติ ความเป4นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยใช(ชื่อวา “โรงเรียนประถมกสิกรรม ประจําอําเภอจัน
ทึก” ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา” เมื่อ พ.ศ. 2519 ได(รับ
การยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา” จนกระทั่งป[ 2539 ได(เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจนมาถึงป\จจุบัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยูเลขที่ 146 หมู 3 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ติดทางรถไฟสายนครราชสีมา - กรุงเทพฯ อยูหางจากอําเภอสีคิ้ว 9 กิโลเมตร หาง
จากจังหวัดนครราชสีมา 60 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร มีพื้นที่ 682 ไร ความ
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 240 เมตร
การจัดการศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
เกษตรศาสตร1
เกษตรศาสตร1
พืชศาสตร1
สัตวศาสตร1
อุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตสัตว1น้ํา
ชางกลเกษตร
อุตสาหกรรม
ชางยนต1
ยานยนต1
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
เกษตรศาสตร1

ประมง
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
พืชศาสตร1
สัตวศาสตร1
ชางกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เพาะเลี้ยงสัตว1น้ํา
คอมพิวเตอร1ธุรกิจ
การบัญชี

สาขางาน
พืชไร
พืชสวน
การผลิตสัตว1
เครื่องจักรกลการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เพาะเลี้ยงสัตว1น้ํา
คอมพิวเตอร1ธุรกิจ
การบัญชี

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว1 (ตอเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง)
หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ
1. นอกระบบเกษตรระยะสั้น
2. ระยะสั้น
3. นอกระบบ 108 อาชีพ

ขอมูลดานอาคารสถานที่
อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
อาคารอํานวยการ
อาคารเรียน
อาคารเรียนปฏิบัติการพืชศาสตร1
อาคารเรียนปฏิบัติการสัตวศาสตร1
อาคารประมง
อาคารฝ<กงานชางกลเกษตร
อาคารศูนย1วิทยบริการ (ห(อง Internet, ห(องสมุด)
อาคารหอประชุม
อาคารสํานักงานฝ?ายวิชาการ
อาคารพัสดุ
โรงอาหาร (ศูนย1อาหาร)
อาคารปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลเกษตร
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ1พืช
หอประชุม – โรงอาหาร
คอกโคเนื้อ
คอกโคนม
คอกสุกร
คอก แพะ – แกะ
คอกสัตว1ป[ก
เรือนเพาะชํา
โรงเก็บเครื่องมือและเครื่องทุนแรง
.โรงเก็บรถยนต1และจอดรถยนต1
บ(านพักครู – อาจารย1 และบ(านพักรับรอง
บ(านพักคนงาน
บ(านพักนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา
โรงสูบน้ําและประปา

จํานวน
1
10
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
5
2
2
62
7
365
8

หน,วย
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ห(อง
หลัง

ขอมูลอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
ห(องเรียนภาคบรรยาย
ห(องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร1
ห(องปฏิบัติการทางภาษา
ห(องปฏิบัติการคอมพิวเตอร1
ห(องปฏิบัติการพิมพ1ดีด
ห(องปฏิบัติการเครื่องใช(สํานักงาน
ห(องปฏิบัติการศูนย1การเรียนรู(ภาษาอังกฤษด(วยตนเอง
แปลงปลูกไม(ผล
ลานตากเมล็ดพันธุ1พืช
แปลงปลูกไม(ดอกไม(ประดับ
แปลงปลูกพืชผัก
แปลงปลูกพืชไร
แปลงพืชอาหารสัตว1
โรงผสมอาหารสัตว1
โรงปลูกพืชโดยไมใช(ดิน (Hydroponic)
อาคารเอนกประสงค1

จํานวน
40
4
2
3
2
1
1
1
1
2
5
80
60
1
2
1

หน,วย
ห(อง
ห(อง
ห(อง
ห(อง
ห(อง
ห(อง
ห(อง
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
หลัง
หลัง
หลัง

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ผูอํานวยการ
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นายมิตรจิตร ทะโรงอาด

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจันทร"เพ็ญ วรวสุวัส

นายยงยุทธ สุทธิชาติ

งานบริหารทั่วไป
นางพรทิพย" เทียบกลาง

งานวางแผนและงบประมาณ
นางจรรยา หาญอาวุธ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสุรพงษ" มีศรี

งานบุคลากร

นางมนัญญา กาฬกาญจน"

งานศูนย"ขอมูลและสารสนเทศ
นายอาทิตย" สุดาจันทร"

งานครูที่ปรึกษา
นายวิทูร เปรมภิรักษ"

งานการเงิน
นางอรอุมา ตนดี

งานความรวมมือ
นางจันทร"เพ็ญ ไชยสิทธิ์

งานปกครอง
นายประเวทย" ใจฝ<=น

งานการบัญชี
นางพรทิพย" เทียบกลาง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางรัศมี มีอํานาจ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวรัชนู บุญจันทร"

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางวันทนา บัวแสง

งานพัสดุ
นางนฤมล มีศรี

งานสงเสริมการผลิตการคาและประกอบธุรกิจ
นางสาวนภาพร จาเมืองฮาม

งานสวัสดิการนักเรียน
นางวิลัยลักษณ" ไทยดี

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาววิรยา สีขาว

งานอาคารสถานที่
นายมนตรี ศรีสุระ

งานฟาร"มและโรงงาน
นายคําจันทร" ชาญชิต

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวาทิต บัวแสง

งานทะเบียน

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ"
นางอุษา พรพงษ"

นางรัศมิ์เกลา สืบทรัพย"
งานประชาสัมพันธ"
นางสาวกรกช อยูรัมย"

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นางสิริกร แพงทอง

พืชศาสตร์
สัตว์ศาสตร์
ประมง
บริ หารธุรกิจ
ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
สามัญสัมพันธ์

นายคําจันทร์ ชาญชิต
นายปริ ญญา หวังมัน
นางสมพร ไชยนาพงษ์
นางจุฑารัตน์ โควสุภทั ร
นายมนตรี ศรี สรุ ะ
นายอนุศลิ ป์ เทือกชัยคํา
นางจันทร์ เพ็ญ ไชยสิทธิ*

งานวิทยบริการและหองสมุด
นายอาทิตย" สุดาจันทร"
งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี
นายอรรถพร ไชยนาพงษ"
งานสื่อการเรียนการสอน
นางสุกัญญา ใจฝ<=น

6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
6.1 อัตรากําลังป> 2562 ข(อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตรากําลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มีบุคลากรทั้งสิ้น 114 คน
ก. ขาราชการครู
1. ผู(บริหาร
2. ข(าราชการครู
3. ข(าราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1. ทําหน(าที่สอน
2. ทั่วไป – สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทําหน(าที่สอน
2. ทั่วไป – สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1. ทําหน(าที่สอน
2. ทั่วไป – สนับสนุน
3. เจ(าหน(าที่จ(างด(วยเงิน งปม.
จ. ครูอัตราจางดวยเงิน นอก งปม.
ฉ. ครูอัตราจางดวยเงิน งปม.
ช. ครูผู(ทรงคุณคา เงิน งปม.
ซ. ครูชาวต,างชาติ

5
56
2

คน
คน
คน

4

คน
คน

8
-

คน
คน

33
1
2
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

คน
คน

1) มีข(าราชการ – ลูกจ(าง มาชวยราชการ
2) มีข(าราชการ / ลูกจ(าง ไปชวยราชการทีอ่ ื่น
มีอัตราวางไมมีคนครอง
1) ข(าราชการ
2) ลูกจ(างประจํา

-

คน
คน
คน

ยุทธศาสตรสู,การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป>
(พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทําข(อเสนอเชิงนโยบาย เปkาหมาย ยุทธศาสตร1 การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด( า นการกํ า หนดนโยบาย เปk า หมายการผลิ ต และแผนพั ฒ นากํ า ลั ง คน
อาชี วศึ กษาให(ความสํ าคั ญกั บคุ ณภาพผู(สํ าเร็จ อาชีว ศึกษาเปนสํา คัญ โดยมุงปรั บปรุงป\จ จัย สนั บสนุน และ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให(เกิดคุณภาพ ทั้งในด(าน
1) สารสนเทศสําคัญที่จะเปนตัวบงชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให(ความสําคัญกับครู และผู(บริหารสถานศึกษาซึ่งเปนป\จจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให(ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล(องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน(น
ความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝ<กงาน
4) เตรียมความพร(อมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการตั้งรับและเชิง
รุกได(แก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให(มีมาตรฐานในระดับสากล
ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได(กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร1ของการพัฒนา ประกอบด(วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร1 28 กลยุทธ1 และ โครงการ 93 โครงการ

นโยบายที่ 1 : มุ,งสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน
เปkาหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต( บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการให(
ได( ตามเปkาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝ<กอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยูนอก
ระบบให(เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร ที่ 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู(เรียนให(สัมพันธ1กับความต(องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให( มี สมรรถนะ ได( มาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาความต(องการการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุมจังหวัด

1.3 ระดับกลุมอุตสาหกรรม /กลุมอาชีพ
2. โครงการศึกษาความต(องการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งด(านปริมาณและคุณภาพ
ตามกรอบความรวมมือกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเปkาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ป[ (ป[
การศึกษา 2555 – 2569)
ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30)
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝ<กอบรมวิชาชีพด(วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสําคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุม
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข(าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ
กลยุทธ ที่ 3 สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาด(านความรวมมือ ผลิตและพัฒนา
กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝ<ก
ประสบการณ1 วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความต(องการของตลาดแรงงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให( สอดคล(องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ภายใต(ความรวมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับ
จังหวัด
3. โครงการสร(างเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝ<กงานและฝ<ก
ประสบการณ1วิชาชีพ
กลยุทธ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ1 ทัศนคติและสร(างการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพด(วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให(กับนักเรียน กลุมผู(ปกครองและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมให( มี การสร(างรายได( ระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ1 ของผู(เรียนและลด
ภาระคาใช(จายของผู(ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให(สามารถเข(าถึงพอแม ผู(ปกครอง และผู(มีสวน
เกี่ยวข(อง

3. โครงการประชาสัมพันธ1 เผยแพรภาพลักษณ1 เชิงคุณภาพไปยังกลุมเปkาหมายให( เห็นความสําคัญ
ของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร(างให( เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปสองชีวิต ชวยเสริมสร(าง
เศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสร(างภาพยนตร1 เพื่อประชาสัมพันธ1 และปรับภาพลักษณ1 เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร(างสรรค1
5. โครงการสงเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ1 รวมสร(างสรรค1สังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝ<กอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให(กับกลุมผู(อยู
นอกระบบ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพให(ผู(อยูนอกระบบการศึกษา ให(สามารถสร(างงาน สร(างรายได(
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ1และยกระดับรายได( ของชุมชน
2. โครงการฝ<กอาชีพระยะสั้นตามความต(องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝ<กอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต
ให( แกผู(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู( อยูนอกระบบ
โครงการสําคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ1ในการทํางานเพื่อให(คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝ<กอาชีพรวมกับหนวยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝ<กอาชีพรวมกับผู(รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร1
4. โครงการฝ<กอาชีพให(กับผู(พิการ สูงอายุผู(ด(อยโอกาส
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสร(างอาชีพใหม
สําหรับผู(ประกอบอาชีพอิสระ
โครงการสําคัญ
1. โครงการฝ<กอบรมฝ[มือแรงงานเพื่อสร(างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต(องการของตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝ[มือแรงงานหลังเข(าสูตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให(มี ผลลัพธ1การเรียนรู( เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการ

2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให(มีผลลัพธ1การเรียนรู( ให( ตรงกับสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความรวมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝ<กอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู(ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สร(างระบบการจูงใจให(เกิดการตัดสินใจเข(าศึกษาตออาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู(ยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ1 เพื่อให(กองทุนกู(ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู(ยืมให( แกผู(เรียน
อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนด(านทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่พักและแหลงรองรับงาน
กลยุทธที่ 2 จัดหาแหลงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให(ผู( ที่สนใจและคนเกงได(ศึกษาในระดับปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร(างความมั่นคงใน
ชีวิต
โครงการสําคัญ
1. โครงการแนะแนวเส(นทางความก(าวหน(าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ(าแกน(อย
กลยุทธที่ 4 มาตรการทางด(านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให(สถานประกอบการให(ความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาการสร(างแรงจูงใจ ทางด(านมาตรการภาษี อากรให( แกภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการรวมจัดการอาชีวศึกษา

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานอาชีวศึกษา
เปkาหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย1 และบุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษา พอเพียงตอการ
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการ
ฝ<กอบรมวิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย1 และบุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษาให( มีคุณภาพและได(
รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
ยุทธศาสตรที่ 1 สร(างเสริมปริมาณครู คณาจารย1และบุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด(านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการขออัตรากําลังข(าราชการ พนักงานราชการให(พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณคาจ(างชั่วคราวครูและเจ(าหน(าที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแตงตั้งครูวิชาชีพพันธุ1ใหมให(แก
ผู(เรียนตั้งแตระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเปนครูพิเศษ อาจารย1พิเศษ
2. โครงการสร(างระบบเครือขายผู(เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเปนครูพิเศษ อาจารย1พิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิป\ญญาท(องถิ่น ปราชญ1ชาวบ(านและผู(เชี่ยวชาญในท(องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 สร(างเสริมสมรรถนะและประสบการณ1เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย1และ
บุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษาตอ การฝ<กอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปDดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝ<กอบรมเทคโนโลยีใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เปDด
สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกําหนดมาตรการให( ครู วิชาชีพได(มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ1 ด(านวิชาชีพ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4. โครงการกําหนดมาตรการให( มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดตอผู(เรียนไปใช( ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให(คาตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหนวยศึกษานิเทศก1ในสถาบันการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย1และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย1และบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทําหน(าที่พัฒนาครู คณาจารย1และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก1ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ(าหน(าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด(านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการสงเสริม สนับสนุนให( ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใช(ในการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 3 สร(างโอกาสและความรวมมือในการสร(างเสริมคุณภาพครู คณาจารย1และ
บุคลากรทางการศึกษาด(านอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สร(างโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหน(าที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให(รับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการรวมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู(ประกอบวิชาชีพด(านอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ (กําหนด
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู(บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก1ด(านอาชีวศึกษา)
3. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครูวิชาชีพ
ผู(บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก1ด(านอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ
4. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ําและ
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคในการบรรจุ แตงตั้ง ผู(ที่มี
ความรู( ความสามารถและประสบการณ1 ด(านวิชาชีพเปนครูวิชาชีพและคณาจารย1 โดยกําหนดอัตราเงินเดือน
คาตอบแทนตามความรู( ความสามารถและประสบการณ1
กลยุทธที่ 2 สร(างโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝ<กอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ1 ในการแตงตั้ง การทดสอบ การฝ<กอบรมและการออกใบรับรองการ
เปนครู ฝ<กในสถานประกอบการ

3. โครงการความรวมมือด(านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช(มาตรการด(านภาษีอากรเปนแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(และเผยแพรภูมิป\ญญาระหวางภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิป\ญญาท(องถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิป\ญญาท(องถิ่น สิ่งประดิษฐ1ชุมชนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย1

นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล,งเรียนรูใหม,
เปkาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด(านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเปนแหลงเรียนรู( ของชุมชน โดยความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด(านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให(เปนแหลง
เรียนรู( วิชาชีพและฝ<กอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสร(างและเครือขายการเรียนรู(
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมความรวมมือการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
2. โครงการสร(างเครือขายความรวมมือและใช( ทรัพยากรรวมกัน
3. โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาเครือขายภายใต( ข(อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ1 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให(เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนย1วิทยบริการให(เปนแหลงเรียนรู(ที่ทันสมัย
กลยุทธ ที่ 3 รวมมือกับสถานประกอบการในการเปDดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธที่ 4 เรงรัดการจัดเตรียมความพร(อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ

1. โครงการเตรียมความพร(อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหลงสนับสนุนจากตางประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลากรให(เปนไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
กลยุทธที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต( ความรวมมือ
กับสถานประกอบการและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสร(างเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการด(านการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต(องการของสถานประกอบการและ
ชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนให(มีการจัดทําบันทึกข(อตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 1 เจรจาแสวงหาความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(บุคลากรระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
4. โครงการฝ<กอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
5. โครงการให(ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ

นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม,
เปkาหมาย : ผู(บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให(มี ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู(บริหาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผู(บริหารโดยฝ<กประสบการณ1 จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝ<กอบรมวิชาการด(านการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝ<กอบรม ICT เพื่อการบริ หาร
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการใช(อุปกรณ1 เครื่องมือ นวัตกรรม องค1 ความรู( ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย1 ข(อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนให(มีการวิเคราะห1คาใช(จายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการวิเคราะห1คาใช(จายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา
2. โครงการวิเคราะห1คาใช(จายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิ เคราะห1งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร1

