สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

- INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION CENTRAL REGION 3 นายศิริ จันบำรุง
ผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จั ดตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 จากกฏกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 บัญญัติให้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ 10 สถานศึกษาอาชีวศึกษาใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคกลางตอนกลาง
ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
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2 2. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
1

ที่ตั้งสำนักงานสถาบันฯ (วท.นย.)
1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สถานศึกษา

1วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถานศึกษา
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1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
2. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ รวมทั้งส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความชำนาญในการสอน ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการ การวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษา
และการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
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ปรัชญาPhilosophy

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION CENTRAL REGION 3

“นักเทคโนโลยี มีคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาชีพ”

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค
และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ Mission

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
ภาคบริการและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาชีพเพือ่ การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ประชาชน
3. ส่งเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพือ่ ความเป็นเลิศ มัน่ คง และก้าวหน้าในอาชีพ
4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตกำลังคนกับภาคการผลิตและสถานประกอบการ
5. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้ทวั่ ถึงและเป็นธรรม เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั่ ยืน

เอกลั
กษณ์
Uniqueness

“ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล”
–แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วิสัยทัvision
ศน์

อัตลัIdentity
กษณ์

“ทักษะเด่น เป็นคนดี มีอาชีพ พึ่งตนเองได้”
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

นายกสภาสถาบัน

คณะกรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

กรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค

กรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว

นางจุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ

IVEC3

นางกษมณ กิตติอำพล
กรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

IVEC3

IVEC3

นายเจนวิทย์ ครองตน

IVEC3

กรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

IVEC3

นายจงรักษ์ พลาศัย
กรรมการสภาสถาบัน

นายจารุกิตต์ วิระพรสวรรค์
กรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

IVEC3

นายศุภชัย ตั้งวรชัย

นายประชาคม จันทรชิต

กรรมการสภาสถาบัน

IVEC3

นายศิริ จันบำรุง
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
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นายศิริ จันบำรุง

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายวีระ พิชิตกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

สนง.ผู้อำนวยการสถาบันฯ
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ความร่วมมืออาชีวศึกษา

ดร.กิจจา บานชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายโสภณ กันภัย

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต
สำนักพัฒนากิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
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หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในปจจุบัน
-

-

-

-

-

-

-
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา
ปวช. 3,223 คน

ปวส. 3,158 คน

3,000

2,000

1,000

ป.ตรี 39 คน

0

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี (2557 - 2559)
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จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

6000

22,394 คน

จำนวนผู้เรียน (คน)

5,610
4500

4,510

4,467
3,589

3000

3,878

1500

0

177

163

ทล.บ.1

ทล.บ.2

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2
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จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตามระดับชั้นการศึกษา จำแนกรายจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

22,394 คน
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ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
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จำนวนบุคลากรในสังกัด แต่ละจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

1,313 คน
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“ช่องทางการติดต่อสถาบันฯ”

Social Media online
www.facebook.com/ivec3.ac.th

Telephone
037639655

Address
116 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000

website
http://ivec3.ac.th

Email Address
administrator@ivec3.ac.th
nakhonnayok04@vec.mail.go.th

