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สว่นท่ี 1 
ภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

(SCHOOL PROFILE) 
 

1. สภาพท่ัวไป 
1.1 ประวัติสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ ต้ังแต่ปี 2538 ถึงประมาณ
กลางปี 2554 และได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากเดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ เปล่ียนเป็น 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี  2538 เป็นสถานศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการก ากับดูแลของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกท้ังยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อต้ังโรงเรียนในภาครัฐบาล
และเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่เลขท่ี 41/1 หมู่ 14  ซอยวัดสังวรฯ ถนน
กาญจนาภิเษก ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์  11140  โทรศัพท์ 0-2924-
7601-5  โทรสาร  0-2924-7606 
พ.ศ.2538 เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ

สาขาวิชาการขาย  มีนักเรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบัน
มีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งส้ิน 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง 
และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 

พ.ศ.2539 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มข้ึน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มข้ึนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.2541-2545   วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก
ก าลังส ารอง กรมการรักษาดินแดน  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติท่ีอุทิศประโยชน์ให้แก่
งานสารวัตรนักเรียน และนักศึกษาจากจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,
สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้ังแต่ปีการศึกษา  2542-
2546  ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเอกชนในระดับอาชีวศึกษา
แห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาท่ี
เปิดท าการสอน  

พ.ศ.2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2543 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในสถานศึกษา 
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ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวด
จาก 5 จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม      

พ.ศ.2546   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก  สมศ. และได้รับการประเมินอยู่
ในระดับดี 

พ.ศ.2548 ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นเป็นปีแรก 
พ.ศ.2548 ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิทยาการการจัดการ โดยใช้วิทยาลัยฯ เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
พ.ศ.2550 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คะแนน 4.20  ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

พ.ศ.2551 ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาท่ีจบในสาขางานภาษาต่างประเทศ ในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก 

พ.ศ.2553 ได้เปิดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่ม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา 

พ.ศ.2555 ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอน CAI ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

พ.ศ.2556 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันท่ี 24,25,27 มกราคม 2557 

พ.ศ.2556 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28               
วันพฤหัสบดีท่ี 30 และวันศุกร์ท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 

พ.ศ.2556 ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คือ 
สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการเรียนการสอน และได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางาน
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

พ.ศ.2557 ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ใน
ระดับ ปวช.1 

พ.ศ.2559 ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มใช้ในระดับช้ันปวส.1 

พ.ศ.2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการ
อาชีวศึกษา  ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
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พ.ศ.2561 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและ
กรุงเทพมหานคร  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีท่ี 5 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 - ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น  จากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องใน
งาน “ส่ิงแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปีการศึกษา 2561  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

 
1.2 ที่ต้ัง 

เลขท่ี 41/1 หมู่ ท่ี 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง  อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัด นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11140 

โทรศัพท์ 0-2924-7601-5   โทรสาร 0-2924-7606  
Website : www.wanich.ac.th 
E – mail : wac2538@gmail.com 
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ด้านอาคารสถานท่ี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานท่ีให้มีความสะอาดร่ม
รื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศท่ีดีท้ังภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน  ประกอบไปด้วย  อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ช้ัน 2 หลัง 
  - อาคาร 2 ช้ัน 1 หลัง 
 ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ห้อง
ปฏิบัติงานส านักงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ห้องเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ 

ดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องปฏิบัติการทางตลาด จ านวน 1 ห้อง 
2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จ านวน 1 ห้อง 

http://www.wanich.ac.th/
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2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 
3. ห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ จ านวน 5 ห้อง 
5. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องวิทยบริการ/ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
7. ร้านค้าวิทยาลัย จ านวน 1 ห้อง 

 และยังมีอาคารประกอบอื่น ๆ ดังนี้ 
- อาคารโรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
- อาคารโรงกีฬา จ านวน 1 หลัง 

 
  สถานท่ีและอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความเข้าใจของนักเรียน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 
มิติ  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียง 
นอกจากนี้ ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ได้แก่ 

- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จ านวน 200-300 ท่ี  
- ตู้เก็บของส าหรับนักเรียน 
- เอกสารประกอบการศึกษาส าหรับนักเรียน 
- โทรศัพท์สายตรง 
- บริการตู้เย็นน้ าด่ืม 
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ 
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ 
- ต้ังเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดท าสถานท่ีท่ีจอดรถเพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คัน 
- ขุดบ่อน้ าและจัดท าคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้พื้นท่ีจัดท าพืชผักสวนครัว 

หรือท าแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้ 
- จัดสร้างอาคารห้องน้ า-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน ท่ีมีความสะอาดและสะดวกมากยิ่งขึ้น   
- บริการ Internet  WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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1.3 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 

 
สัญลักษณ์วิทยาลัย 

 

สีประจ าวิทยาลัยฯ 
สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ มี
ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความ
ฉลาด ความหมายโดยรวมคือ นักเรียนของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ท่ีมี
สติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีระเบียบ
วินัยท่ีดีและมีคุณธรรม 
 

1.4 ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
   วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ามาศึกษาภายใน             
วิทยาลัยฯ  ให้มีความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นประโยชน์ให้
เกิดกับผู้เข้าศึกษาเป็นส าคัญ  จึงได้ต้ังปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ว่า  “เชี่ยวชาญ
ธุรกิจ  คิดประดิษฐ์ผู้น า คุณธรรมส านึก”  โดยมีความหมายว่า 
 เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ 
มีความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ไ ด้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในท่ีสุด 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานต่อไป สามารถ
คิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้น าการด าเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  

 คุณธรรมส านึก หมายถึง นักเรียนได้น าเอาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในจิตส านึกท่ีดี  

 
1.5 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 



6 

1.6 พันธกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  พันธกิจท่ี 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม
ท่ัวไป 
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
  พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรั บจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พันธกิจท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้
ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
  พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

1.7 ค าขวัญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  ความซื่อสัตย์  เป็นนโยบายที่ดีที่สุด 
 

1.8 อัตลักษณ์   
    ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ  
 

1.9 เอกลักษณ์   
    เป็นท่ีพึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลก าไร 
 

1.10 อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  (ภาษาไทย) 
   วนบ. 
 

1.11 อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) 
  WAC 
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2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในปีการศึกษา 2561 
2.1  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายชยุต  จุลชาต 
2. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
3. นายกิตติ  ค าศิริ 
4. นางสาวประชิด  ปริญญาชัย

ศักดิ์ 
5. นางสาวสุนทรี  คงทอง 
6. นางพชร  หมายนาค 
7. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส 
8. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี 
9. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง 
10. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
11. นางเกษมศรี  แป้นสุข 
12. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
13. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการศึกษาดู
งาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
รัชกาลท่ี 9 

- กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 ค่าย
พนัสบดีศรีอุทัย จังหวัดชลบุรี 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นางธารณี  ฟุ้งสาคร 
3. นางเกษมศรี  แป้นสุข 

ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา” 

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
3. นางธารณี  ฟุ้งสาคร 
4. นางเกษมศรี  แป้นสุข 

ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การประกวดวาดภาพระบายสี  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา” 

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกาญจนา  ค าศิริ ได้รับเกียรติบัตรเช้าร่วม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครู เพื่อจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

นายกิตติ  ค าศิริ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ระดับผู้น า ขั้นความรู้ช้ันสูง รุ่นท่ี 
835 

- ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชยุต  จุลชาต ได้รับเกียรติบัตร ครูเพชรน้ าหนึ่ง 
ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562  ครูดี...ศรีเอกชน
นนทบุรี 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

นายภัทรุท  นามเมือง ได้รับเกียรติบัตร ครูสอนดี ใน
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 
2562  ครูดี...ศรีเอกชนนนทบุรี 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

นายสิตางศ์ุ  จุลชาต ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น - ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรต ิ

2. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน 

ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางอรทัย  ชินนะประภา - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
สภาจ าลอง เพื่อการเรียนรู้
ระบบงานรัฐสภา ประจ า             
ปี 2561 ระหว่างวันท่ี 9-10 
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ 

- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงแรม ริเวอรไ์ซด์ และ
อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร 

- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI - 
Youth Camp) รุ่นท่ี 4 จัด
โดย นักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงเพื่อการสร้าง
ชาติ (นสช.) รุ่นท่ี 5 ระหว่าง
วันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 
2561 ณ หอประชุมชาญชัย 
อะเคเดียม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ี

 
 
 
- NBI - YOUTH CLUB เยาวชน

สร้างชาติ 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
2. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
3. ผศ.ศิริศักดิ์  มุสิผล 
4. นายวิชาญ  โพธิสิทธิ์ 
 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
ในหัวข้อเรื่อง "การตลาด 4.0 สู่
ยุคการตลาดดิจิทัล" โครงการ
สัมมนาวิชาการ สาขาวิชา
การตลาด ปีการศึกษา 2561 

- บริษัท ทรูมันนี่ จ ากัด 

นางสาวอุราพร   ค าสิม - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) 
ในงานประชุมวิชาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี                     
ปีการศึกษา 2561 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
น าเสนอขายสินค้า "The 
Marketing challenge" 
(ระดับ ปวช.) ในงานประชุม
วิชาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล 
 

1. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
2. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
 
 
3. นายภัทรุท  นามเมือง 

ระดับดีมาก 
2. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ

การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดีมาก 

3. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดี 

ไทย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล 1. ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
(ระดับ ปวช.) ในงานประชุม
วิชาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ 
ปวส.) ในงานประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  ปีการศึกษา 2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางพชร  หมายนาค 
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ"รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
"ภายใต้แนวคิด Computing 
Science : องค์ความรู้ส าคัญแห่ง
โลกอนาคต 

- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 ภาค
กลางและภาคตะวันออก ระหว่าง
วันท่ี 20 - 22 สิงหาคม 2561 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา KW 
Invoce Database การประกวด
องค์ความรู้ ภาคภาษาอังกฤษ 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับเหรียญทอง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา Car 
Scan การประกวดองค์ความรู้ 
ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล 
ชมเชย "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา AR 
What is DNA Application การ
ประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาคร        

จิรเกียรติ 
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา 
ผลงาน Car Scan ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
เหรียญทองแดง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา 
ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR What 
is DNA ได้รับรางวัล ชมเชย "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข 
4. Mrs.Julie Luntao Politico 
5. นายอธิสุ  พันธศรี 

ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา 
ผลงาน KW invoice database 
ได้รับรางวัล ชมเชย "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

นางสาวสุนิษา ทองสุข ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

Mrs.Julie Luntao Politico ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดองค์ความรู้ ภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ประจ า                      
ปีการศึกษา 2561 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

นางศิลาพร  ผลวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดองค์ความรู้ ภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ประจ า                         

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



13 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ปีการศึกษา 2561 

1. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี 
2. นางอารีรัตน์  นาคนก 
3. นางสาวเนตรนภา  รื่นเสือ 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย 
จังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาด
ไทย 

นางธารณี  ฟุ้งสาคร - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
โครงการขยายฐานเยาวชนจิต
อาสาและเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนจิตอาสาในการเป็นท่ี
พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยนื 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมต้นแบบครูลูกเสือ
และวัฒนธรรม ระหว่างวนัท่ี 
19-21 ตุลาคม 2561 

- ส านักงานยุวกาด สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

1. นางพชร  หมายนาค 
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส 
3. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
4. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวด นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 
33 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อีเทค) 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนิวัตร  สุขเจริญ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ 1 

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท ทีม
ผสมชุด B  ในโครงการกีฬาสร้าง
สุขภาพต าบลบางม่วงต้านยาเสพ
ติด  ณ เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกลือกัน - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรม "โครงการและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เบ้ืองต้น" 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
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2.2  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
ตารางที่ 2  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
  -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวสุภาพร  ก่องแก้ว 
2. นางสาวณัฐกานต์  สุขปานกลาง 
3. นางสาวเกษศิณี  คงสี 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
(ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการแข่งขันทักษะการ
น าเสนอขายสินค้า “The 
Marketing Challenge”  ระดับ
ช้ันปวช. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน             
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

นางสาวพิมพ์อัปสร  โชคชินธนฉันท์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
1  เกียรติบัตรเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ประเภทการประกวดพูดในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับ
ช้ันปวช. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี  

1. นางสาววิราวรรณ  วิสัชนาม  
2. นางสาวภารุณี  นามภักดี  
นักศึกษานักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
(ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี  ระดับช้ันปวช.  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

1. นายโอบนิธิ  กรมงคลกิจ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นางสาวศิรินภาพร  สดุดี 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด) 

- ประเภทการประกวดมารยาทไทย 
ระดับช้ันปวช.  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน          
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาววาสิฐฐี  เกลียวทอง 
2. นางสาววรินทร  นาทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 
3. นางสาวภัทราวดี  รัตนไพบูลย์  
4. นางสาวอัมพรพรรณ  ภิรมสุข 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การตลาด  
5. นายอัครพล  เข่ือนนอก    

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
(ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. นายอัครพล  เข่ือนนอก    
2. นายกิติพงษ์  นิตยประภา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นายปวรุตม์  ขาวเหลือง    
4. นายอรรถวัต  อัคชาติ   
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผลงานช่ือ “แอปพลิเคช่ัน Dusit 
Zoo Simulator  ได้รับเหรียญ
รางวัล และเกียรติบัตร  จาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- การประกวดในงานสัมมนาและ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital 
Thailand Big Bang 2018”   
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันท่ี 19 
กันยายน 2561  
 

1. นางสาวดุสิตตา  ยอดเถ่ือน  
2. นางสาวดวงทิพย์  ดวงตาทิพย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
จังหวัด) 

- การประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ผลงาน  Car Scan  
จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาวสุรีรัตน์  กิติภัทร์ถาวร  
2. นายเพชรประทาน  ผลน้อย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นายฐิติพงศ์  พวงจันทร์  
4. นายสหรัถ  วงษ์ฟอง 
5. นายวาทิน  แก้วค า 
6. นายธนวัฒน์  คุ้มสกุล 
7. นายสกนธ์  อานุภาพรังสี 
8. นายปณพล  พัฒโน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางสาวดุสิตตา  ยอดเถ่ือน 
10. นางสาวดวงทิพย์  ดวงตาทิพย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
(ระดับจังหวัด) 
 

- ผลงาน  Car Scan  จากการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาวนันท์นภัส  เอี่ยมสง่า  
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- การประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ผลงาน  KW 
Invoice Database  จากการ
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. นางสาวปริชาติ  สุขคง  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นายอนุวรรตน์  แก้วหินแดง 
2. นายยศพล  จ านงค์พันธ ์
3. นายณัฐวุฒิ  ประทุมทอง 
4. นางสาวพิจิตรา  ไตรสุธา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. นายโกวิทย์  ทองขวัญแก้ว 
6. นายพิพัฒนพ์งศ์  สุดเย่ียมยิ่ง 
7. นายชวิน  ศิรินันทวิทยา 
8. นายธเนศพล  แย้มรัตน์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางสาวนันท์นภัส  เอี่ยมสง่า  
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
10. นางสาวปริชาติ  สุขคง  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน  KW Invoice Database  
จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา   
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
2. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด) 

- การประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ผลงาน  AR What 
is DNA Application จากการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี                   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นายกิติพงษ์  นิตยประภา 
2. นายพิพัฒน์  โพธิ์กล่ิน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นายปวรุตม์  ขาวเหลือง  
4. นายอรรถวัต  อัคชาติ    
5. นายศิธร  ทองเล็ก  
6. นายธีรเดช  นนท์อ่อน 

ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน  AR What is DNA 
Application จากการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. นายณัฐชนน  ทรัพย์สิน 
8. นายสมิธ  เทศเซ็น 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา   
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
10. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
1. นางสาววารุณี  ซอพรมราช  
2. นางสาวพรศิริ  พงอุทา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี  ระดับช้ันปวส.  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

นายทวีศักดิ์  นาหัวนิน  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด) 

- ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน             
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

นางสาวสุนิตรา  แพร่หลาย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
(ระดับจังหวัด) 

- ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นายอักษรเดช กาดกล้า 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายอัครพล  เข่ือนนอก 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 
 
 
 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวดวงกมล  อ่วมอ่อง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวธันธิวาพร อ่องจ าปา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายจรินทร์  รัตนอุดม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 
 
 
 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายธนวัฒน์  คุ้มสกุล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายศิธร ทองเล็ก 
2. นายอรรถวัต อัคชาติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ท่ี 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายธเนศพล แย้มรัตน์ 
2. นายธีรเดช นนท์อ่อน 
3. นายวาทิน แก้วค า 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว 
2. นายพงศกร ศรีจันทวงศ์ 
3. นางสาวสุภัชชา แจ้งบ ารุง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. นายเพชรประทาน ผลน้อย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐนนท์  เกล้ียงมน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุรีรัตน์  กิติภัทร์ถาวร 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา 
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์กล่ิน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสหรัถ  วงษ์ฟอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปณพล  พัฒโน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

- ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายพีรันธร  เนากลาง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 
 
 

- ทักษะการติดต้ังโปรแกรมควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภสัณห์ สว่างโคกกรวด 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

- ทักษะการติดต้ังโปรแกรมควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย                    
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปวรุตม์  ขาวเหลือง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยส านักงาน
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายโกวิทย์ ทองขวัญแก้ว 
2. นายชวิน ศิรินันทวิทยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft visual basic 2010
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ท่ี 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย                 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกิติพงษ์  นิตยประภา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายปัญณวัฒน์  สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายปัณณธร ไพชยนต์  
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย                 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภชัย  ตรงดี 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33                
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกฤตวัฒน์  สุมะนังกุล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

- วิชาพิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
และกีฬา นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 33   ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยาม
เทค) 

1. นางสาวเกษศิณี  คงสี 
2. นางสาวณัฐกานต์ สุขปานกลาง 
3. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ทักษะ Marketing Challenge  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ท่ี 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวชัญญา  ศรีดี 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
การตลาด 
2. นางสาวนัดดา ตาลงาม 
3. นางสาวฟารีดา พิมพ์ค าไหล 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย            
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธิดารัตน์  คงเพ็ชร์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวภารุณี นามภักดี 
2. นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ 
3. นางสาวสิริภา พุ่มสวย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33                   
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี 
2. นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน 
3. นางสาววิราวรรณ ตันสาย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง - ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย                  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปริชาติ สุขคง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย                  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน - การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนภาวรรณ  เฉยเผือก 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน - การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33                    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววรัชยา  วงค์สงวน 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี 
2. นางสาวนริศรา  ลาแพงดี 
3. นางสาวศิรินภาพร  สดุดี 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
4. นางสาวอภิญญา สมรุด 
5. นางสาวอรุณรัตน์ ขจรพรรณพงศ์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน - การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวมิ่งขวัญ  นาหัวนิน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน - การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ท่ี 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวชุดาภา  แก้วกระจ่าง 
2. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์ทอง 
3. นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง 
4. นางสาววรัชยา  วงค์สงวน 
5. นางสาวนัฐพร  รักการ 
6. นางสาวกรรณิกา แก่นท้าว 
7. นางสาวจิตรดา  ต้ังสุนันท์ธรรม 
8. นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี 
9. นางสาวอินทิรา  วงค์ดวน 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  - ผลงาน “น้ ามันนวดสมุนไพร
ตะไคร้” (สมุนไพรบ้านวานิช
พอเพียง) จากการประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และส่ือการ
เรียนการสอน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู กรุงเทพฯ  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10.นางสาววรรณิดา  ผันสืบ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา

การบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายปัญญา  มงคลมะไฟ 
2. นายอภิชิต  ชัยช่วย 
3. นายอนุชา  อ่อนตานา 
4. นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ 
5. นายพงศกร วงค์แสงน้อย 
6. นายณัฐพร เงินทอง 
7. นางสาวสิริน พรเกษมประเสริฐ 
8. นางสาวกัลป์ยกร กิจพานิช 
9. นายวสันต์ กล่ันด้วง 
10.นายสุทาเทพ จ าเนียนศรี 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ผลงาน “ครีมอาบน้ าตะไคร้” 
(Lemon Grass)  จากการ
ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และส่ือการเรียนการสอน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวธิดารัตน์ คงเพ็ชร์ 
2. นางสาวอรุณรัตน์ ขจรพรรณพงศ์ 
3. นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง 
4. นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล 
5. นางสาวภารุณี นามภักดี 
6. นางสาวอภิญญา สมรุด 
7. นางสาวอาทิตยา สลับศรี 
8. นางสาวทิพย์อาพา ปัสตัน 
9. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม 
10.นางสาววิรินดา ค าทา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ผลงาน “ครีมบ ารุงผิวสมุนไพร”  
จากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และส่ือการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวเจนจิรา มั่นคง 
2. นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริญสุข 
3. นางสาวรุ่งนภา อภิธนาดล 
4. นายวีรกร แดงศิริ 
5. นางสาวรัติกาล มะโนวัน 
6. นางสาวอุรัสยา รสจันทร์ 
7. นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ 
8. นางสาวมุทิตา แพรสุพัฒน์ 
9. นายปกรณ์ ขุนการินทร์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ผลงาน “เทียนหอม”  จากการ
ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และส่ือการเรียนการสอน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย            
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10.นายธีรภัทร์ เรืองพานิช 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1. นางสาวสุวิดา เต็มใจ 
2. นางสาวฟารีดา พิมพ์ค าไหล 
3. นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนนิ 
4. นางสาวอรอุมา ประเสริฐศรี 
5. นางสาวนัดดา ตาลงาม 
6. นางสาววรินทร นาทอง 
7. นางสาวฉันทนา บุญมาก 
8. นางสาววันวิสา สังข์ปาน 
9. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง 
10.นายเจริญจิต พลัดหนู 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ผลงาน “น้ ายาอเนกประสงค์ 3 IN 
1” จากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และส่ือการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ     
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. นางสาวปริญา เกียรติจ านง 
2. นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข 
3. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์ 
4. นางสาวณิรชา นรารัตน์ 
5. นางสาวขนิษฐา พลทอง 
6. นายปิยะพงษ์ ศรีภู่ทอง 
7. นางสาวกุลนิภา อัครณีบวร 
8. นายอาณัฐชัย ต่ายเทศ 
9. นายชายระวัณ ตาดคร้าม 
10.นายกิตติภูมิ ประทุมเหมือน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การตลาด 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง - ผลงาน “โคมไฟ Marble” จาก
การประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และส่ือการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ           
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. นายเจริญจิต พลัดหนู 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 
2. นายยศพล  จ านงพันธ ์
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
เยาวชนสภาจ าลอง เพื่อการ
เรียนรู้ระบบงานรัฐสภา  

- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายวาทิน  แก้วค า 
2. นายปวรุตม์  ขาวเหลือง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์ สาย
อาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 ภาค
กลางและภาคตะวันออก ระหว่าง
วันท่ี 20 - 22 สิงหาคม 2561 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1. นายภัทรดนัย  อันปรางค์ 
2. นางสาวอิสรีย์  สมอบ้าน 
3. นายพลากร  เพิ่มชม 
4. นายสราวุฒิ  โคตรอารัญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. นายณัฐกิตต์ิ  เกตุพราหมณ์ 
6. นางสาวปิยะธิดา  พูลปั้น 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
7. นายรังสิมันต์  ไชยปิง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี 
8. นางสาวสุวรรณา  ดียิ่ง 
9. นางสาวมณีรัตน์  ฮวดศรี 
10.นางสาวณัฏฐวรรณ มุ่งอ้อมกลาง 
11.นางสาวสิรินทร  สุค าหล้า 
12.นางสาวสุพัตรา  ค าภาอินทร์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรม"โครงการอบรมและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางสาวอิสรีย์  สมอบ้าน 
2. นางสาวอนุสรา  โสมาบุตร 
3. นางสาวกัลยาพร  เกิดทองดี 
4. นางสาวณาขวัญ  สุขปานกลาง 
5. นางสาวเกตุมณี  กล่ินมาลัย 
6. นางสาวสุกัญญา  เรขุนทด 
7. นางสาวมุธิตา  ใจมั่นคง 
8. นางสาวกุลธิดา  กุมพันธ์ 
9. นางสาวยุภารัตน์  แซงดาว 
10.นางสาวรัตนา  ละนิโส 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย 
จังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาด
ไทย 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
11.นางสาวจารุวรรณ  แสงเพ็ชร์ 
12.นางสาวสุภาพร  สุจริตสถิตา

นนท์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
13.นางสาวเก็จแก้ว  กระตุกฤกษ์ 
14.นางสาวโสมภา  เจริญพร 
15.นางสาวปาริชาด  จีนแดง 
16.นางสาวสุพัตรา  จุ้ยจ่ัน 
17.นางสาวปรีญานุช  ค าคม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
18.นางสาวอรปรียา  ภาชีฉาย 
19.นางสาวราตรี  เงางาม 
20.นางสาวไอเดีย  ระด่ิงหิน 
21.นางสาวปณิดา  น้อยสิงห์ 
22.นางสาววรัญญากรณ์  อิศราเสนา 

ณ อยุธยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
23.นางสาวธนิตา  เทศทับ 
24.นางสาวสุวรรณา  ดียิ่ง 
25.นางสาวจิตรลดา  ต้ังสุนันท์ธรรม 
26.นางสาวสิริน  พรเกษมประเสริฐ 
27.นางสาววนิดา  พลอยโต 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี 
28.นางสาวสุรารักษ์  ฤทธิ์บ ารุง 
29.นางสาวลัดดาวัลย์  นามนิตย์ 
30.นางสาวหฤทัย  ยนตรพันธ์ 
31.นางสาวศิรินธร  เกิดสาย 
32.นางสาววันวิสา  ฉุนหอม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด 
1. นายชัยวัฒน์  สิริไพบูลย์กาญจน์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI - 
Youth Camp) รุ่นท่ี 4 จัดโดย 

- NBI -YOUTH CLUB เยาวชนสร้าง
ชาติ 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. นายวัฒนธรรม  พานทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
3. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) 
รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 23 - 25 
พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ี

1. นางสาวดวงกมล  อ่วมอ่อง 
2. นายณัฐกิตต์  มรกต 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นางสาวศศิธร  แก้วตัน 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
นายธีรภัทร  อินทรไกร 
นางสาวสุภาพร  ก่องแก้ว 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด 
นางสาวรัติกาล  มะโนวัน 
นางสาวมนต์นภา  ดอมไธสงค์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
การประกวดวาดภาพระบายสี           
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
"วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา" 

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 

1. นางสาววิราวัณย์  โยธาภักดี 
2. นางสาววรรณิดา  ผันสืบ 
3. นางสาวนวพร  ดาวอรุณเกียรติ 
4. นางสาวขวัญแก้ว  กรองแสง 
5. นางสาวอินทิรา  วงค์ดวน 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ            
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" 

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 
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 -  ด้านกีฬา 
ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวธัญลักษณ์  เกิดอิ่ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง 
รุ่น D น้ าหนัก 60-65 ก.ก. 

- การกีฬาแห่งประเทศไทยและ
จังหวัดเชียงราย  จากการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ  ครั้งท่ี 46 “เจียง
ฮายเกมส์” ระหว่างวันท่ี 18-28 
พฤศจิกายน 2561 จังหวัด
เชียงราย 

นายทินภัทร  โกญจนาท 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 ห้อง 504 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2  การแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น E ชาย 

- กรมพลศึกษาและจังหวัด
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” 
ระหว่างวนัท่ี 22-30 มกราคม 
2562 จังหวัดนครสวรรค ์

นายสมิธ  เทศเซ็น 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
ประชาชน ประเภทต่อสู้ รุ่น B 
น้ าหนัก 50-55 กก. 

- ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต ประชาชน 
ประเภทเด่ียวปันจักลีลา 

- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต   
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวนัท่ี 4-8 เมษายน 2562 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวทิพย์สุดา  ภูบาลช่ืน 
 
 
 
 

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต เยาวชน ประเภท
ต่อสู้ รุ่น B น้ าหนัก 43-47 กก. 
 
 
 

- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต         
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวนัท่ี 4-8 เมษายน 2562 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวชิณา  มีภู่ ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัต เยาวชน ประเภท
เด่ียวปันจักลีลา 

- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต      
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวนัท่ี 4-8 เมษายน 2562 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 

1. นายหัสวรรษ  สุนทวง 
2. นายอนุศิต ปิยะทรัพย์ปัญญา 
3. นายนฤชิต  ทับทิมไทย 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 

ได้รับรางวัลชมเชย - การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมชายชุด A  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน       
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 

2561 
1. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น  
2. นายธีรศักดิ์ ทองกัน 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 403 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นายสารัตน์  ฉุยยุเนย  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 404
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ 1 

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมชายชุด B  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน        
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 
2561 

1. นางสาวสุรารักษ์  ฤทธิ์บ ารุง  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 402
สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตานนท์ 
3. นางสาวจารุวรรณ  แสงเพ็ชร์  
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ - การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมหญิงชุด A  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน       
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 
2561 

1. นางสาวธิดาทิพย์  หงษ์คติ  
2. นางสาวอาทิตยา  สลับศรี 
3. นางสาวจุฑามาศ  วิชัยวงศ์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 601 
สาขาวิชาการบัญชี 

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ 2 

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมหญิงชุด B  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน    
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 
2561 

1. นายปัญญา  มงคลมะไฟ  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นางสาวทิพย์นรินทร์  มุ่งเจริญ

กลาง   
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 402 
สาขาวิชาการตลาด 
3. นายคุณากร  ทรัพย์ประเสริฐ   
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ - การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมผสมชุด A  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน       
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 
2561 

1. นายธนวัฒน์  คุ้มสกุล 
2. นางสาวเบญจมาศ  จ าปาคง 
นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ 1 

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท  
ทีมผสมชุด B  ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพต าบลบางม่วงต้าน       
ยาเสพติด ณ เทศบาลต าบลบ้าน
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
บางม่วง   เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 
2561 

1. นายสุฑาเทพ  จ าเนียนศรี  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 401
สาขาวิชาการบัญชี 
2. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น  
3. นายธีรศักดิ์ ทองกัน  
นักเรียนระดับช้นปวช.1 ห้อง 406 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม      
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม          
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

นายสารัตน์  ฉุยยุเนย  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเด่ียว 
(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม    
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม       
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

1. นายสารัตน์  ฉุยยุเนย  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายหัสวรรษ  สุนทวง  
3. นายชุติพนธ์  กลีบบัว  
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม        
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม         
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

1. นายอนุศิต ปิยะทรัพย์ปัญญา 
2. นายนฤชิต  ทับทิมไทย 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคู่ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม      
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม                
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวสุรารักษ์  ฤทธิ์บ ารุง  
2. นางสาวทิพย์นรินทร์  มุ่งเจริญ

กลาง   
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 404
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคู่
หญิง รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม            
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม                
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวภัสรา  จาอ่อน  
นักเรียนปวช.2 ห้อง 505ช 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม          
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. นางสาวอาทิตยา  สลับศรี  
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 601 
สาขาวิชาการบัญชี 
3. นางสาวสุภาพร  สุจริตสถิตา

นนท์   
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 604 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม                
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

1. นายปัญญา  มงคลมะไฟ  
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ห้อง 401
สาขาวิชาการบัญชี 
2. นางสาวธิดาทิพย์  หงษ์คติ  
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 601 
สาขาวิชาการบัญชี 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 
ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม        
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม                
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอาทิตยา  สลับศรี นักเรียน
ระดับช้ันปวช.3 ห้อง 601 สาขาวิชา
การบัญชี 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเด่ียว 
(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน  จัดโดยกรม         
พลศึกษา เมื่อวันท่ี 13-16 
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม                
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
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3. สภาพปัจจุบัน 
 3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ตารางที่ 3  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขาวิชา และช้ันปี (ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปวช.  แยกตาม
โปรแกรมวิชา 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 39 - - 39 32 - 5 37 29 - 6 35 111 
- สาขาวิชาการตลาด 65 - - 65 63 - 5 68 65 - 11 76 209 
- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

88 - - 88 76 - 2 78 94 - 5 99 265 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

31 - - 31 32 - 1 33 41 - 2 43 107 

รวมระดับปวช. 223 - - 223 203 - 13 216 229 - 24 253 692 
ปวส. แยกตาม
ประเภทวิชา 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 42 - - 42 35 - - 35 - - - - 77 
- สาขาวิชาการตลาด 50 2 - 52 51 - - 51 - - - - 103 
- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

41 - - 41 64 - - 64 - - - - 105 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

13 - - 13 5 - - 5 - - - - 18 

- รวมระดับปวส. 146 2 - 148 155 - - 155 - - - - 303 
- ผู้เรียนรวมทั้ง

สถานศึกษา 
369 2 - 371 358 - 13 371 229 - 24 253 995 
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ตารางที่ 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวิชาการบัญชี 28 0 4 32 
- สาขาวิชาการตลาด 37 0 4 41 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 0 2 43 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 26 0 1 27 
รวมระดับปวช. 132 0 11 143 

ระดับปวส.     
- สาขาวิชาการบัญชี 32 0 2 34 
- สาขาวิชาการตลาด 28 4 1 33 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 0 1 53 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ธุรกิจ 
10 0 0 10 

รวมระดับปวส. 122 4 4 130 
รวมทั้งหมด 254 4 15 273 

 
 3.2  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ 5 จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - - 1 - 

รองผู้จัดการ 2 2 - 2 - - 2 - - 
ครู 33 23 10 24 9 1 10 22 0 

บุคลากรทาง 
การศึกษา/เจ้าหน้าที ่

11 - - - - - - 11 - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการ
ภารโรง/ยาม

รักษาการณ์/พนักงาน
ขับรถ/แม่บ้าน) 

8 - - - - - - - 8 

รวม 57 28 10 29 9 1 14 34 8 
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ตารางที่ 6 จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน (ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 3 2 1 2 1 - 1 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 6 4 2 4 2 - 1 5 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3 2 1 1 2 - - 3 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ
สาขาวิชาการบัญชี 2 1 1 2 - - - 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 3 - - 3 - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 2 3 1 - 2 2 - 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             

ธุริกจ 
1 1 - 1 - - 1 - - 

สาขาวิชาสามัญ 7 4 3 4 3 1 2 4 - 

รวม 33 23 10 24 9 1 10 22 - 

 
4.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 4.1 การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้จัดการบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยจัดต้ังเป็นคณะกรรมการ เพื่อก าหนดนโยบาย วางแผน ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ซึ่งท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ช
บริหารธุรกิจมีความสามารถในการบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

4.1.1  คณะผู้บริหาร 
 1. นายชยุต จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. นางสาวกาญจนา ค าศิริ ผู้อ านวยการ 
 3. นายกิตติ ค าศิริ รองผู้อ านวยการ 
 4. นายกฤษณ์ ค าศิริ รองผู้จัดการ 
 5. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต รองผู้จัดการ 
 

4.1.2  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  มีหน้าท่ีในการประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ประกอบด้วย 
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 1. พระครูพิมลสีลสังวร  ดร. เจ้าอาวาสวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  มุสิผล อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 

4.1.3  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
   มีหน้าท่ีในการวางแผน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ก ากับติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
 1. นายชยุต จุลชาต ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกาญจนา ค าศิริ กรรมการและเลขานุการ 
 3. นายยุทธิณัฐ แสงกฤช ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 4. นางกาญจนา กองสุผล ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 5. นางสิริกร มหาวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
 6. นายสิตางศ์ุ จุลชาต ผู้แทนครู 
 7. นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล ผู้แทนครู 
 8. นายกฤษณ์ ค าศิริ กรรมการ 
 9. นายกิตติ   ค าศิริ กรรมการ 
 

4.1.4  คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
   มีหน้าท่ีในการวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงาน ก ากับติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
 1. นายเรืองสันต์      จันมาค้อ ผู้แทนครู 
 2. นางสาวประชิด    ปริญญาชัยศักดิ์ ผู้แทนครู 
 3. นายศิระพงษ์       จิตตประมวลบุญ ผู้แทนชุมชน 
 4. พระสายัณห์ จนฺทว โส ผู้แทนชุมชน 
 5. นายมานะ ค าภาอินทร์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
 6. นางสาวแอ๋ว กระแสเทพ ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7. นายสัญชัย สุขสมกิจ ผู้แทนนักเรียน 
 8. นางสาวธนวรรณ โต๊ะส ารับ ผู้แทนนักเรียน 
 

4.1.5  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดต้ังกลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา (Planning and Educational Assurance Group) เมื่อต้นปีการศึกษา 2557  มีหน้าท่ีวาง
แผนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท างานของฝ่าย/งานต่าง  ๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ ให้มีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 1. นายกิตติ ค าศิริ หัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา 
 2. นางสาวศรินณา รักแจ้ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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5.  ผังโครงสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

หน.ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 
หน.ฝ่าย
ธุรการ 

หน.ฝ่าย
ประชาสัม

พันธ์ 
หน.ฝ่าย
วิชาการ 

หน.ฝ่าย
บริการ

การศึกษา 

งาน
พัฒนา
วินัย 

งาน
กิจกรรม/
โครงการ 

งาน
การเงิน 

งานบัญชี 

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชาสัม

พันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานที่ 

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 
(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ

ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา
ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

กลุ่มงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย

ผู้จัดการ 
(ประชาสัม

พันธ์) 

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ / 
เทคโนฯ 

สาย
วิชาการ
บัญช ี

งานพัฒนา
ศักยภาพ

คร ู

สาย
วิชาการ
ตลาด 

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต / 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียน 

งาน
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ ์
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6.  หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ก าหนดระยะเวลาใน
การเรียน 3 ปี โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
  ได้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2562  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน  3 ปี โดยนักเรียน 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน  2  ปี โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนได้ 4 สาขาวิชา คือ 
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 
 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

วิชาสามัญทั่วไป 
วิชาวิชาทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาทักษะวิชาชีพเลือก 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

24 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 
- 
- 

23 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 
- 
- 

24 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 
- 
- 

24 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 
- 
- 

รวม 105 104 105 105 
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 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 
 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

วิชาสมรรถนะแกนกลาง 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานวิชา
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
วิชาสมรรถนะวิชาเลือกเสร ี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

23 
21 
24 
18 
4 
4 
10 
- 
- 
- 

23 
21 
24 
19 
4 
4 
11 
- 
- 
- 

23 
21 
24 
18 
4 
4 
11 
- 
- 
- 

23 
21 
24 
18 
4 
4 
11 
- 
- 
- 

รวม 104 106 105 105 
 
 
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (รับผู้จบปวช.) 
สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศฯ 

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 
วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
วิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
วิชาทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาทักษะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9 
6 
9 
15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

9 
6 
9 
15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

9 
6 
9 
15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

9 
6 
9 
15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

รวม 88 88 88 88 
 

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า) 
สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศฯ 

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 
วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
วิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
วิชาทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

9 
6 
9 
15 
21 

9 
6 
9 
15 
21 

9 
6 
9 
15 
21 

9 
6 
9 
15 
21 
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วิชาทักษะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

12 
4 
8 
4 
15 
0 

12 
4 
8 
4 
15 
0 

12 
4 
8 
4 
15 
0 

12 
4 
8 
4 
15 
0 

รวม 103 103 103 103 
 

 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สาขาวิชา การตลาด 
 หน่วยกิต 

วิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
วิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
วิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาทักษะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9 
6 
9 
15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 
0 

รวม 88 
  

 
7.  การวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการศึกษา 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

มีการประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
1.  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนท้ังด้านความรู้  

ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติ และงานท่ี
มอบหมายรวมท้ังการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

2. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี ้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
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3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
0 หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ตก) 

3. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 2 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน            

ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น

ว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
4.  นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุก

รายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ใน
ภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน  ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผล
การเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” 

การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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(1) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(4) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ  “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
 
8.  บรรทัดฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ผสมผสานการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมด ารงส่ิงท่ีดีงามของไทย รัก
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าจึงได้ก าหนดบรรทัดฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยฯไว้ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ในสังคม  

2. ให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

3. พัฒนานักเรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ียอมรับของ
สังคมภายนอก 

4. พัฒนานักเรียนให้มีการฝึกฝนทักษะ ความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านการเรียนรู ้
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพ สามารปฏิบัติได้จริง มีการพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด ารงส่ิงท่ีดีงามของไทยไว้ เป็น
พื้นฐานของจิตใจ จึงได้จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดให้นักเรียนมีการฝึกฝนทางด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้
ทางการฝึกงานในสถานประกอบการและการจัดท าโครงงานตรงตามวิชาชีพของตนเอง 

3. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนรู้จักคิด และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยใช้หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาใ ห้
นักเรียนมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

5. เน้นการเรียนรู้ที่มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่ิงดีงามของไทยให้แก่นักเรียน 
6. จัดการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
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7. จัดการเรียนมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนก้าวทันตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 

 
10.  ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน ดังนี้ 

1. ทักษะการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง การใช้ความคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
2. ทักษะการใช้เหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็น หรือในการกระท า  
3. ทักษะการสร้างภาวะผู้น า และการปฏิบัติตนในสังคมส าหรับโอกาสและสถานท่ีต่าง ๆ 
4. ทักษะการท างานเป็นกลุ่มมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่ิงดีงามของไทยและรักษาส่ิงแวดล้อม

วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการและกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯให้แก่นักเรียนตลอด ปีการศึกษา 
 
11.  เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีดังนี้ 

1. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา 

2. นักเรียนมีความรู้และความเช่ียวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีท่ีดีงามของไทย 
4. นักเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าท่ีมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ีและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปลอดภัย  
9. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
10. สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนท่ีดีจาก

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก 
 

12.  นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
  1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีทักษะการคิด มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ สนับสนุนการจัดท าโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การท ากิจกรรมในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการท างานในอนาคต และสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
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 2.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีศักยภาพสูง โดย
ส่งเสริมให้ท าการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขางานหรือหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ผ่านการอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน กระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หลักประชาธิปไตย มีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจส าหรับการปฏิบัติงานทุกระดับ เสริมสร้างศักยภาพให้กับครูผู้สอนผ่านการเขียนโครงการสอน แผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า การวิจัยในช้ันเรียน การนิเทศการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา การ
จัดท าแฟ้มสะสมงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยยึดหลักการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มีการวางแผนงานการปฏิบัติตามข้ันตอน มีการก ากับติดตามตรวจสอบ 
มีการน าผลมาปรับปรุงการท างาน กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน เช่น การใช้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ฐานข้อมูลการเงินและฐานข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรอย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 
  4. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณา จากความต้องการของนักเรียน และตลาดแรงงาน มี
การน าภูมิปัญญาความรู้ภายในท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มุ่งขยาย
หลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น และขยายระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและ
ท้องถิ่นต่อไป 
  5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ส่ือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีจ านวนเพียงพอท่ีจะใช้งาน และสรรหานวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน รวมท้ังจัดบุคลากรเพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
13.  การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
โอกาส อุปสรรค 

1. เป็นวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งเดียวใน
อ าเภอบางใหญ่ 

2. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอื้ออ านวย
ต่อการเรียนการสอน 

3. มีชุมชน หมู่บ้านรอบบริเวณสถานศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น 

4. การขยายตัวของชุมชนท าให้การคมนาคมท่ีจะ
เดินทางมาสถานศึกษาท าได้สะดวกขึ้น  
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

2. สถานศึกษายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

3. ผู้ปกครองและนักเรียนมีค่านิยมในการเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นโรงเรียนของรัฐบาล 

4. สถานศึกษาอยู่นอกเขตการเดินรถไฟฟ้า ท าให้ขาดโอกาส
ในการรับนักเรียนท่ีจะเดินทางจากในเมืองมายัง
สถานศึกษา 



48 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนมี
ความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. สถานศึกษามีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย และมีช่างซ่อมบ ารุงเป็น
ประจ า 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี 
เพื่อใช้ในการเรียนและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีมี
น้อย 

2. ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพร่
ผลงานข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  

3. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

1. สถานศึกษาเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนต่ า เมื่อเทียบ
กับสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับอาชีวศึกษาด้วยกัน 

2. ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้า
มาศึกษามากขึ้น 

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนมีงานพิเศษท าเพื่อ
หารายได้เสริม 

1. ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้ของคนใน
ชุมชนอยู่ในระดับต่ า 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มั่นคง และมี
รายได้น้อยไม่แนน่อน ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน 

3. สถานศึกษามีการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนต่ า ท า
ให้มีรายได้ในการด าเนินการทางการศึกษาน้อย 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. นโยบายของรัฐบาลมุ่งสนับสนุนและให้ความส าคัญ
แก่นักเรียนท่ีเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. นโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษามีความไม่แน่นอน 
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยัง

ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
3. การจัดสรรงบประมาณด้านเงินอุดหนุนค่อนข้าง

ล่าช้า 
4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาไม่มีความ

เท่ียงตรง 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (STEP) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดย

ติดต้ังท้ังระบบ WI-FI และระบบแลนด์ เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ 

2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน าเป็นทิศทางใน
การจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

3. สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงานก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

4. สถานท่ีและห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. โครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นระบบ แต่
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

2. สถานศึกษามีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมืออย่าง
เต็มท่ี 

4. ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายยังไม่ท าหน้าท่ีในการบริหาร
อย่างเต็มท่ีท าให้ขาดการวางแผนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  

 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะนักเรียน (Service / Products) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อ
แกก่ารเรียนรู ้

2. สถานท่ีและห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีผลการสอบ (V-Net) ได้คะแนนเฉล่ียสูง

กว่าระดับชาติ 
4. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและ

ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก 
5. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะใน

สถานศึกษา 
6. มกีารจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม

ทางด้านความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  
พลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน 

1. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของสถานศึกษา 

2. การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ 

3. ขาดการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท้ัง
ด้านการศึกษา กีฬาและด้านอื่น ๆ อย่างจริงจัง 

4. ขาดบุคลากรท่ีเข้ามารับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษโดยตรง 
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สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

2. บุคลากรของสถานศึกษามีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในทุก
ด้าน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการท างาน 

3. บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรท าให้มี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 

5. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
6. บุคลากรมีการอบรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนหลากหลายวิธีอย่างสม่ าเสมอ 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ 

2. บุคลากรในบางฝ่ายท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านสามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้มีไม่เพียงพอ 

3. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
4. ครูขาดทักษะการใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม 

และภาษาต่างประเทศ 
5. บุคลากรบางคนขาดความเช่ือมั่นในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 
6. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 

 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษา 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ และเป็นระบบ 

3. การใช้งบประมาณสถานศึกษาโปร่งใส สามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 

4. มีการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
2. ทุนส ารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ 
3. ขาดการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
4. งบประมาณท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า

และไม่เพียงพอต่อการพฒันาสถานศึกษา 
5. การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์ การ

เรียน การสอน มีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
2. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนท่ี

มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
4. มีการตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
5. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อย่าง

สม่ าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 

1. อาคารสถานท่ียังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก 

2. สภาพโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนเก่า ช ารุด 
3. ห้องสมุดมีหนังสือท่ีไม่หลากหลายและไม่เพียงพอ

ต่อการศึกษาและสืบค้น 
4. อาคารสถานท่ีมีไม่เพียงพอขาดหอประชุมส าหรับ

จัดกิจกรรมนักเรียนและชุมชน 
5. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีประพฤติและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความเอาใจใส่เอื้อ
อาทร ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย และ
ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมพัฒนาความรู้
เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด 
5. สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน  โครงการใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
6. สถานศึกษาจัดท าแผนและโครงการท าให้

สถานศึกษามีกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการ
บริหารจัดการในรอบปี 

7. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ  มีหลักฐานในการ
มอบหมายงานมีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 

1. การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผลการ
รายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ขาด
ข้อมูลในการปรับปรุง  ท าให้การพัฒนาสถานศึกษา
ไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2. สถานศึกษาไม่มีการติดต่อประสานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ ไม่ได้รับ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเท่าท่ีควร 

3. ผู้บริหารไม่สามารถติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ขาดความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ตรงตามหน้าท่ี 

4. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เช่ือมโยงท า
ให้เกิดภาระงานในการจัดท าท่ีซ้ าซ้อน ภาระงาน
มาก 

5. ขาดการบริหารงานให้เป็นระบบและชัดเจน 
6. นโยบายในการปฏิบัติงานมีการเปล่ียนแปลง

บ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่แน่นอน 
 

 
 

34 
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ส่วนท่ี  2 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ไว้ดังนี้ 

“มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ” 
 
2. พันธกิจ (Mission) 

หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดย
ในแต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ี

มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
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3. กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์

ท่ีก าหนดไว้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
1. ระบบการบริหารและการจัดการสามารถ

ตอบสนองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

  3. การปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 

  4. มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ และ
ได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานประเมนิคุณภาพภายนอก 

  5. บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 

  6. การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

  7. มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัด
การศึกษากับทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือก
เรียนได้ตามความถนัด 

  2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษา
ของชุมชนและท้องถิ่น 

  3. การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

1. ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้
ความสามารถในงานท่ีได้รับมอบหมายได้เต็ม
ศักยภาพ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  2. ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถ
สร้างส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ รวมถึง
สามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและส่ือการสอน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

  4. พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน 
แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในทุกๆ ด้าน 

  5. ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับ
ผลตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1. นักเรียนมีการพฒันาทางทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
หน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ 
สถานศึกษา ทางด้านวิชาการวิชาชีพได้ 

  4. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย 
โครงการ โครงงาน ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงหรือสอดคล้องตามสาขาวิชาของ
ตนเอง 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  6. นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ท่ี

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  7. นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

  8. ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro 
Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่ง
การสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็น
ผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีความเป็นผู้น า และ
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 

  2. นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการ
เรียนในรายวิชาปกติ 

  3. นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตท่ีดีอันจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 

6. ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. วิทยาลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้
งานท่ีดี มีความปลอดภัย 

  2. อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และ
พื้นท่ีภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวก
ต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อ
การเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

  3. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่าเรียนรู้และ
ปราศจากมลภาวะ 

  4. สถานศึกษามีการน าส่ือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้ 
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4.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการ

จัดการศึกษา มีความรู้ ความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการบริหารและการจัดการสามารถตอบสนองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แกบุ่คลากร
ทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน ให้
สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้
และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการ
จัดการศึกษาและ
สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี มีผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

  

2. งานคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้เกิดการก ากับ 
ดูแล และขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีการ
ควบคุมและ

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 
9 คน 

1. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา มีผลการ
ประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 



57 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าสถานศึกษาจะ
ด าเนินการบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังใน
ระยะส้ันและระยะ
ยาว 

3. เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 48 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติจาก
ภายนอกท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้บริหาร ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์การภายนอกท้ัง
ของรัฐและเอกชน ใน
การบริหารจัดการ
สภานักศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป
และผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผลการ
ประเมิน จาก
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป เป็น
ประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี ได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชู
เกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษา ได้รับการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. งานบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 
ประเภท 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้
ใช้ประโยชน์จากการ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีใช้ภายใน
สถานศึกษา มีความ
ปลอดภัย มีระบบการ
ป้องกันฐานข้อมูลและ
ส ารองข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 57 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้
ระบบฐานข้อมูล
ร่วมกัน ได้รับข้อมูล
ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
มากขึ้น 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและมีการ
ก าหนดการเข้าใช้
ระบบแบ่งตามหน้าท่ี
อย่างชัดเจน 

3. ฐานข้อมูลของ
สถานศึกษา มีการ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เช่ือถือได้  

1.  สถานศึกษามีการ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐานท้ัง 
9 ประเภท ได้อย่าง
ครบถ้วน 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากการ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 

3. สถานศึกษาสามารถ
น าข้อมูลพื้นฐานท้ัง 9 
ประเภท เผยแพร่สู่
สาธารณชนได้อย่าง
เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน 

4. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดระยะเวลาใน
การตรวจสอบอยู่เสมอ
และมีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

2. แผนงานสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม

34 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เรียนรู้และศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมี
คุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ 
“รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
แนวทางท่ีได้ก าหนด
ไว้ร่วมกนั 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา  

คน 
2. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี มี
พฤติกรรมบ่งช้ีในเชิง
บวกเพิ่มมากข้ึน 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวก สอดคล้อง
ตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็น ผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง ไม่
เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดับสถานศึกษา
คุณธรรมขึ้นไป 

3. กิจกรรมวันไหว้ครู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
ทุกคน ได้แสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ให้
สามารถรับรู้ได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู 
อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความ
เป็นไทยท้ังกาย วาจา 
ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน อันเป็นการ
สร้างความรักและ
ความสามัคคีภายใน
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้

เข้าร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อแสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู อาจารย์ โดยท า
กิจกรรมร่วมกัน 

2. ผู้บริหาร ครูเข้า
ร่วมกิจกรรมวันไหว้
ครู ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 
 

4. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา   

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
วันส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ ท่ี
สนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างความ
สามัคคีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
ของคนในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา สามารถรู้วิธี
เน้นแนวทางส าคัญท่ี
จะน าไปสู่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสท่ีเป็น
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของ
แม ่
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออก
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ระลึกถึงพระคุณของ
แม่โดยการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่และเกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

6. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและองค์
พระมหากษัตริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รัชกาลท่ี 10 แสดงความจงรักภักดี

ถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10 ท่ีได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่าง
อเนกอนันต์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความสามัคคี
โดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

4. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา
สาธารณประโยชน์ 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษา สามารถด าเนินงานท่ีสอดคล้อง

กับแผนท่ีวางไว้ เพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน

สามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ 
พัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอน
ของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้าน
ความรู้ความสามารถ
ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

4. เพื่อให้สามารถ 
ควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของครู
ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
3.50 ข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของ
ครูที่ได้รับการนิเทศ
การสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอน
ท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย
เทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 

2. งานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 

1. ผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผลการประกัน
คุณภาพภายนอก
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้เข้าใจและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ในระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีระบบ

การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและติดตาม 
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและ
สามารถปฏิบัติตาม
หลักการประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 

3. งานตรวจโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า 

1. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้มี
การจัดการเรียนการ
สอน ตามโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าแต่ละ
รายวิชาได้อย่าง
ครบถ้วน  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนการ
สอนตามโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า และมี
บันทึกหลังการสอน
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในทักษะด้านวิชาชีพ รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 4 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 
และได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1. เพื่อให้สถานศึกษามี

ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้เข้าใจและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ในระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและมี
คุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและติดตาม 
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและ
สามารถปฏิบัติตาม
หลักการประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

1. ผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผลการประกัน
คุณภาพภายนอก
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

43 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1. เพื่อให้มีนิสัยในการ

สังเกต  จดจ า เช่ือ
ฟัง และพึ่งตนเอง 

2. เพื่อให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มี
ระเบียบวินัยและเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

3. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญ
ตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

4. เพื่อให้รู้จักท าการ
ฝีมือ  และฝึกฝนให้
ท ากิจการ ต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 

5. เพื่อให้รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม
และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 7 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช.

1 จ านวน 223 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มี
วินัย ซื่อสัตย์ และมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

3. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความเสียสละ 
รู้จักการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. การประเมินผลการ
เรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1 มี
ผลการเรียนผ่าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ จ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มีวินัย
และมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด  

3. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อให้มีสถานท่ี
รองรับในการ
ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ชุมชน และ
ผู้ท่ีสนใจ 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
รองรับการบ่มเพาะ
ผู้เรียน 
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จ านวน 22 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. จ านวน 20 
คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้า
ร่วม 
 

1. สถานศึกษาจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะ และ
ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ และมีผล
ประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
ในระดับต้ังแต่ 3 
ดาว ข้ึนไป 

45 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้ทดลอง 
ฝึกฝน และ
ปฏิบัติงานจริง ใน
การประกอบอาชีพ 
จากสถาน
ประกอบการจริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะ
ให้นักเรียน นักศึกษา 
มีแนวคิดในการ
น าไปใช้ในการเปิด
ธุรกิจเป็นของตนเอง 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ชุมชนและผู้ท่ีสนใจ ได้
เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบธุรกิจตามท่ี
ตนเองสนใจ 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจต่อไป 

4. งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อมๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง 
ให้มีความพร้อมใน
การเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร 
สถานประกอบการ
ต่างๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.3 จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า

มาศึกษาต่อในระดับ 
ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วม มีรายได้
ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการใน
การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
ร่วมกันอย่างน้อย 
1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถจบ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนในระบบทวิ
ภาคีท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. แผนงานสถานศึกษา

คุณธรรม 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
เรียนรู้และศึกษา
ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
โดยมีคุณธรรม      
อัตลักษณ์คือ 
“รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
แนวทางท่ีได้ก าหนด
ไว้ร่วมกนั 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา  

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี มี
พฤติกรรมบ่งช้ีในเชิง
บวกเพิ่มมากข้ึน 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวก สอดคล้องตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง ไม่
เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดับสถานศึกษา
คุณธรรมขึ้นไป 

6. โครงการสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3.  สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้น
สังกัด สามารถตรวจสอบได้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 
1. เพื่อให้เกิดการก ากับ 

ดูแล และขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 9 
คน 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 48 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน
นักศึกษา ได้รับรางวัล
หรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้บริหาร ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์การภายนอกท้ัง
ของรัฐและเอกชน ใน
การบริหารจัดการสภา
นักศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  
 

1. คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
มีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผล
การประเมิน จาก
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

 
 

49 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. การด าเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. สถานศึกษา ได้รับ
การตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้น
สังกัด อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

2. งานบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
การวางแผนทางด้าน
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการเบิก
จ่ายเงินอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส ตรง
ตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหารสามารถ

วางแผนทางด้านการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและวาง
แผนการพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ครูและเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินและ
งบประมาณสามารถ
ด าเนินการเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

 

1. สถานศึกษามี
รายจ่ายด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการเรียน
การสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 

2. สถานศึกษามี
รายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไป
บริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

3.  สถานศึกษามี
รายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียน
จัดท า และ
ด าเนินการจัด
ประกวด การแสดง
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

4. สถานศึกษามี
รายจ่ายส่งเสริม 
สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรัก
ชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 
1. เพื่อให้เกิดการก ากับ 

ดูแล และขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 9 
คน 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 48 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน
นักศึกษา ได้รับรางวัล
หรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้บริหาร ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกท้ังของ
รัฐและเอกชน ในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  
 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
มีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผล
การประเมิน จาก
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษา ได้รับ
การตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. การด าเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

การศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้น
สังกัด อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

2. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูที่

เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

1. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนท้ังหมด ไม่
เกิน 1:30 

3. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับ
รางวัล 

2. เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนท่ีได้รับ
รางวัล 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานประกอบการและหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 7 มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานอาชีวศึกษาระบบ             

ทวิภาคี 
1. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อมๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ 
สถานประกอบการ
ต่างๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 จ านวน 240 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วม มีรายได้
ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ          
ทวิภาคีร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถจบ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียน
ในระบบทวิภาคี
ท้ังหมด 

2. โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน 
(มอบทุนการศึกษา) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดี
ของนักเรียนท่ีมีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน 
รวมท้ังมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน ท่ีมีแนวโน้ม
ของปัญหาการออก
กลางคัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

ความประพฤติดี เรียน

1. สถานศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในการ
มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน โดย

56 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ครูที่ปรึกษา และ
วิทยาลัยฯ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีทุนใน
การศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 

ดี หรือยากจนได้รับ
การแก้ไขปัญหาท าให้มี
สถิติของการออก
กลางคันของผู้เรียนลด
น้อยลง 

มีสัดส่วน 1 ทุน 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
100 คน 

3. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน 
(วิชาการ) 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่าง
ดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้าน โดย
มีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

4. งานระดมทรัพยากร
เครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือ
จากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการช่วยเหลือ
ในด้านการจัด
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและ
เครือข่ายท้ังในและ
นอกประเทศ 

3. เพื่อให้ครู และ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้มีโอกาสในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

3. บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในด้านเงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูและนักเรียน 

นักศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ครุภัณฑ์ หรือส่ิง
อื่นๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 
รายการ/                    
ปีการศึกษา 

 

59 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดและมีความรู้ ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน 
สังคม 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

2. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน 
(วิชาการ) 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความ

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 
 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่าง
ดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้าน โดย
มีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

3. งานอาชีวศึกษาระบบ            
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อมๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ 
สถานประกอบการ
ต่างๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพื่อจัดกา
ศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 จ านวน 240 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วม มีรายได้
ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถจบ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้ ไม่
น้อยกวาร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียน
ในระบบท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. งานส่งเสริมนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานของนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รวมกลุ่มกันคิด
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีอาจเป็น
นวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนา 

2. เพื่อให้ได้มีการพัฒนา
และใช้ภูมิปัญญา
ตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาใช้ใน
กระบวนการผลิต 

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และมี
ทักษะใน
กระบวนการ
ประดิษฐ์คิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ 

4. เพื่อส่งเสริมในการ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ไปสู่
เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรมท่ีมี
มูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้น 

5. เพื่อส่งเสริมในการ
สร้างประโยชน์หรือมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง 
การพัฒนาประเทศ 

6. เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ และมี
ทักษะใน
กระบวนการ
ประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้

ความรู้ และศักยภาพ
ของตนเพื่อสร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยมีคุณภาพมาก
ขึ้น 

2. สถานศึกษาส่งผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน ส่ง
เข้าร่วมประกวดกับ
หน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 
เผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง 

1. สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนท าโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 

3. สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
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สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

5. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อให้มีสถานท่ี
รองรับในการ
ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ชุมชน และ
ผู้ท่ีสนใจ 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
รองรับการบ่มเพาะ
ผู้เรียน 
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ทดลอง 
ฝึกฝน และ
ปฏิบัติงานจริง ใน
การประกอบอาชีพ 
จากสถาน
ประกอบการจริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะ
ให้นักเรียน นักศึกษา 
มีแนวคิดในการ
น าไปใช้ในการเปิด
ธุรกิจเป็นของตนเอง 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จ านวน 22 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. จ านวน 20 
คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ชุมชนและผู้ท่ีสนใจ ได้
เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบธุรกิจตามท่ี
ตนเองสนใจ 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจต่อไป 

1. สถานศึกษาจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะ และ
ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ และมี
ผลประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
ในระดับต้ังแต่ 3 
ดาว ข้ึนไป 

6. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1. เพื่อให้มีนิสัยในการ
สังเกต  จดจ า เช่ือ
ฟัง และพึ่งตนเอง 

2. เพื่อให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มี
ระเบียบวินัยและเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 7 คน 
2. นักเรียน นักศึกษา   

ปวช.1 จ านวน 250 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มี

1. การประเมินผล
การเรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1 มี
ผลการเรียนผ่าน 
ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 95 ของ 
จ านวนนักเรียน 
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3. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญ

ตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

4. เพื่อให้รู้จักท าการ
ฝีมือ และฝึกฝนให้
ท ากิจการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 

5. เพื่อให้รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม
และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

วินัย ซื่อสัตย์ และมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

3. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความเสียสละ 
รู้จักการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

นักศึกษาท้ังหมด 
2. นักเรียน นักศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ จ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มีวินัย
และมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด  
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ 
ท้ังของรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการบริการด้าน

วิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาทุก
สาขาวิชา ได้ท างาน
ร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มใน
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น า
ความรู้ 
ความสามารถ ทังใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ
สถานศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา 
ในการท างานด้าน
บริการด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละ

สาขาวิชา จ านวน 33
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 1,020 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้

ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ รวมท้ังได้
ท างานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้รับความพึงพอใจใน
ด้านการบริการ
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น อย่างน้อย 
1 แห่งต่อปี 

2. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น อย่าง
น้อย 1 แห่งต่อปี 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อสถานศึกษาอื่น 
อย่างน้อย 1 แห่ง
ต่อป ี

4. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
ผู้เรียนในแต่ละ
สาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

5. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในแต่ละสาขางาน 
มีจ านวนช่ัวโมง
เฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 
16 ช่ัวโมงต่อปี 

6. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังภายในและ
ภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

2. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน 
(วิชาการ) 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่าง
ดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้าน โดยมี
สัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
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3. งานอาชีวศึกษาระบบ            

ทวิภาคี 
1. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อมๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ 
สถานประกอบการ
ต่างๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพื่อจัดกา
ศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.3 จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า

มาศึกษาต่อในระดับ 
ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วม มีรายได้
ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถจบ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้ ไม่
น้อยกวาร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียน
ในระบบท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีตนเอง
สอนทุกรายวิชาและสามารถพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีหรือก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่        
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนผลงาน
ท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. 
 

งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน 
สังคม 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ 
พัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอน
ของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้าน
ความรู้ความสามารถ
ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

4. เพื่อให้สามารถ 
ควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของ
ครูได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
3.50 ข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
ของครูที่ได้รับการ
นิเทศการสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอน
ท่ีครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย
เทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุก
รายวิชา 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้และเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในงานท่ีได้รับมอบหมายได้เต็มศักยภาพ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. 
 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน 
สังคม 

ตามความถนัด 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ 
พัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอน
ของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้าน
ความรู้ความสามารถ
ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

4. เพื่อให้สามารถ 
ควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของครู
ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
3.50 ข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของ
ครูที่ได้รับการนิเทศ
การสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอน
ท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย
เทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป็นหมู่คณะ 

4. งานตรวจโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี
การจัดการเรียนการ
สอน ตามโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าแต่ละ
รายวิชาได้อย่าง
ครบถ้วน  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน มี
การจัดการเรียน
การสอนตาม
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า และ
มีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชาท่ี
สอน 

2. การตรวจโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
74 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน เกิดความตระหนัก พยายามและปฏิบัติในการท าหน้าท่ีของ
ตนเองให้ดีท่ีสุด มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลในการท างานได้ รวมท้ังต้องสามารถเป็น
ท้ังผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขปัญหาได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน 
ให้สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีให้ดี
ยิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาและสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี มีผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

  

2. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน
ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี  

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

3. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูที่

เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรมเพิ่มเติม
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

1. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนท้ังหมด 
ไม่เกิน 1:30 

4. แผนงานสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เรียนรู้และศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมี
คุณธรรมอัตลักษณ์
คือ “รับผิดชอบ  มี
วินัย พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
แนวทางท่ีได้ก าหนด
ไว้ร่วมกนั 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้ก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา  

คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี มี
พฤติกรรมบ่งช้ีในเชิง
บวกเพิ่มมากข้ึน 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวก สอดคล้องตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง ไม่
เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดับสถานศึกษา
คุณธรรมขึ้นไป 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน หรือผลงานอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลท่ัวไป รวมท้ังยังสามารถน าไปจัดแสดงหรือประกวดจนได้รับรางวัล
ต้ังแต่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถสร้างส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ รวมถึง
สามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและส่ือการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานส่งเสริมนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานของคร ู

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้
ท างานงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้าง
ส่ือการสอนท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  

2. เพื่อให้สามารถน า
งานวิจัย นวัตกรรม
หรือสร้างส่ือการสอน
ไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

3. เพื่อให้ครูได้มีโอกาส
น างานวิจัย 
นวัตกรรมไปจัดแสดง
หรือประกวดจน
ได้รับรางวัลต้ังแต่
ระดับจังหวัด ภาค 
และระดับประเทศได้ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาสใน

การท างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือ
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการ
สอน หรือผลงานอื่นๆ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป ได้รับ
ประโยชน์จากการน า
งานวิจัย นวัตกรรม
หรือส่ือการสอนมาใช้ 

 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูส่งผลงาน
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด 
 

78 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. สถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

3. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับ
รางวัล 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนท่ีได้รับ
รางวัล 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 

จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ และสามารถเขียนโครงการสอน แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า โดยมีการสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ทุกๆ ด้าน 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน
ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 
 

81 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ถนัด เชิงคุณภาพ : 

1. นักเรียน นักศึกษา มี
โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน 
สังคม 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

3. งานตรวจโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี
การจัดการเรียนการ
สอน ตามโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าแต่ละ
รายวิชาได้อย่าง
ครบถ้วน  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน มี
การจัดการเรียน
การสอนตาม
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า และ
มีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชาท่ี
สอน 

2. การตรวจโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมด 

4. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียน

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
 

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
3.50 ข้ึนไป ไม่น้อย
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ 
พัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอน
ของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้าน
ความรู้ความสามารถ
ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

4. เพื่อให้สามารถ 
ควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของครู
ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการ
สอน โครงการสอน
และการจัดการเรียน
การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

กว่าร้อยละ 75 ของ
ครูที่ได้รับการนิเทศ
การสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอน
ท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย
เทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีดี
เป็นท่ียอมรับแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 5  ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน 
ให้สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร 
คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีให้ดี
ยิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาและสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี มีผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

  

2. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 
คน 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรง
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

 

หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน ไม่
น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

3. งานส่งเสริมนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานของคร ู

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้
ท างานงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้าง
ส่ือการสอนท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 เพื่อให้สามารถน า
งานวิจัย นวัตกรรม
หรือสร้างส่ือการสอน
ไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

2. เพื่อให้ครูได้มีโอกาส
น างานวิจัย 
นวัตกรรมไปจัดแสดง
หรือประกวดจน
ได้รับรางวัลต้ังแต่
ระดับจังหวัด ภาค 
และระดับประเทศได้ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 33 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาสใน

การท างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือ
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการ
สอน หรือผลงานอื่นๆ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไป ได้รับ
ประโยชน์จากการน า
งานวิจัย นวัตกรรม
หรือส่ือการสอนมาใช้ 

 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูส่งผลงาน
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ไปใช้
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับ
รางวัล 

2. เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนท่ีได้รับ
รางวัล 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
จากองค์กรภายนอก 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีตนเองถนัด และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะวิชาชีพท่ีสูงขึ้น สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการแข่งขันทักษะ

ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ภายในและภายนอก 

1. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ของนักเรียน 
นักศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเช่ียวชาญใน
ทักษะวิชาชีพของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษา ได้
ใช้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพไปแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ความเช่ือมั่นในทักษะ
วิชาชีพของตนเองเพิ่ม
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษามี
ทักษะในวิชาชีพและ
ความรู้ด้านวิชาชีพเพิ่ม
มากขึ้น 

3. สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์กร  และสถาน
ประกอบการ ว่า
สามารถจัดการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถน าวิชาชีพที่
ได้รับมาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี
ผลการแข่งขันใน
ระดับเหรียญ
ทองแดง เหรียญ
เงินและเหรียญทอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
ท้ังหมดของ
สถานศึกษา 

 

2. โครงการวานิชนิทรรศ 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาความรู้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่นๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัด
แสดงผลงานท่ีได้รับ
รางวัลท้ังภายในและ
ภายนอก เผยแพร่
ให้แก่สาธารณชน 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. ชุมชน สถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่นๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทางสถานศึกษา 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ นักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวน
ท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากจ านวนท่ีได้รับ
เชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความ              
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ มีผล
การประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นระบบ และ
เกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏบิัติงาน ด้าน
การเรียนการสอน และ
ด้านการเรียนรู้ และ
การกีฬาและการแสดง  

3. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้ ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 
นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
เกิดความกระตือร้น
ในการแสวงหา
ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา 
ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนให้มากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ได้ศึกษาเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ จากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
เพิ่มมากขึ้น 

 

1. นักเรียน ในระดับ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
จะต้องมีช่ัวโมงใน
การอบรม สัมมนา 
ดูงานนอกสถานท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของ
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 
20 ช่ัวโมง/คน/ปี  

2. นักศึกษาในระดับ 
ปวส. ทุกสาขาวิชา 
จะต้องมีช่ัวโมงใน
การอบรม สัมมนา 
ดูงานนอกสถานท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของ
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 
10 ช่ัวโมง/คน/ปี  

3. นักเรียน นักศึกษา 
มีผลการเรียนเฉล่ีย
ท่ีสูงขึ้นทุกปี 

4. งานติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อส ารวจติดตาม
และเก็บข้อมูลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนมาก
ท่ีสุด  

2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลด้านความ
พึงพอใจของสถาน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 และปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 417 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา

ภายใน 1 ปีทุกคน 
ได้รับการส ารวจ

1. สถานศึกษามีข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา
จ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้
งานท าในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี ไม่น้อยกว่า
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆ ท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ไปท างานหรือศึกษา
ต่อ  

3. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆ ให้
ดียิ่งขึ้น 

4. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้
รับมาพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข
หลักสูตรภายใน
สถานศึกษา ให้มี
ความเหมาะสมและ
สนองต่อความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆ ให้
ดียิ่งขึ้น  

ติดตาม และเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา
ต่างๆ ท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าไปท างาน
หรือศึกษาต่อ ได้รับ
ความพึงพอใจในผล
การปฏิบัติงานหรือ
ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นอย่างดี 

3. สถานศึกษาได้รับข้อมูล
จากผู้ส าเร็จการศึกษา
อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน สามารถน า
ข้อมูลมาพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ใหดี้ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มี
การส ารวจความพึง
พอใจต่อคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบ
กลับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 จาก
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. สถานศึกษามี
จ านวนข้อมูลตอบ
กลับท่ีมีผลประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะท่ี               
พึงประสงค์เฉล่ีย 
4.00-5.00 ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 
  

93 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท้ังในการเรียนและการ
ท างาน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยยึดแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อบ่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจการเข้า
ร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3.  สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 

3. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน 
สังคม 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

4. กิจกรรมธรรมะกับ
เยาวชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ 
เพื่อพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
ความประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

2. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มากกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานในสถาน
ประกอบการจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมโดยการท างานบริการสังคม โดยใช้
ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
หน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ทางด้านวิชาการวิชาชีพได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการบริการด้าน

วิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาทุก
สาขาวิชา ได้ท างาน
ร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มใน
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น า
ความรู้ 
ความสามารถ ทังใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ของ
สถานศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา 
ในการท างานด้าน
บริการด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละ

สาขาวิชา จ านวน 33
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 1,020 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้

ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ รวมท้ังได้
ท างานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้รับความพึงพอใจใน
ด้านการบริการ
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

 

1. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น อย่างน้อย 
1 แห่งต่อปี 

2. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น อย่าง
น้อย 1 แห่งต่อปี 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อสถานศึกษาอื่น 
อย่างน้อย 1 แห่ง
ต่อป ี

4. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
ผู้เรียนในแต่ละ
สาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ 
กิจกรรม 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. สถานศึกษา

ด าเนินการให้
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
ในแต่ละสาขางาน 
มีจ านวนช่ัวโมง
เฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 
16 ช่ัวโมงต่อปี 

6. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังภายในและ
ภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

2. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน  

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่าง
ดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้าน โดย
มีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพมาพัฒนาสร้างนวัตกรรม งานวิจัย 
โครงการ โครงงานท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย โครงการ โครงงาน ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน 
สังคม 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

2. โครงการประกวดผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนท า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ส่งผลงานเข้า
ประกวด แข่งขันและ
ได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้น าผลงาน
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ไปให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม  

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ในระดับช้ัน ปวช.
และ ปวส. ได้จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ต่อบุคคล สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม  

2. นักเรียน นักศึกษา 
นักศึกษา ได้ส่งผลงาน
เข้าประกวด แข่งขัน
และได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษา ได้รับการ
ยกย่องและยอมรับใน
การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพจากบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมภายนอกเป็น
อย่างดี 

ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 
สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการในการท างานตรงตามสาขาวิชาของ
ตนเอง สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงหรือสอดคล้องตามสาขาวิชาของ
ตนเอง 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน 
สังคม 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

2. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน 
(วิชาการ) 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน
นักศีกษา ได้รับ

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่าง
ดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้าน โดยมี
สัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทางด้านวิชาชีพ โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและต้องมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 6 นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ            
(V-NET)  และสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการทดสอบทาง
การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพที่มี
มาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้และ
ประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ ให้
มากขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้
และมีทักษะวิชาชีพ 
ท่ีสูงขึ้นสามารถ
น าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 และปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 417 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.3 และ 
ปวส. 2 ทุกคน ทุก
สาขาวิชา ได้รับการ
ทดสอบทางการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ 
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

1. นักเรียนท่ีเข้าสอบ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์ จากการ
เข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก ไม่              
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้
ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

2. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าท าการ
ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 
มีผลการทดสอบอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมท้ังยังเป็นการยกย่องผู้เรียนท่ีกระท า
ความดี มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก อันเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 

กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษาพระราชทาน 
1. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีผลงาน
ดีเด่น เข้าคัดเลือก
เป็นนักเรียน 
นักศึกษารางวัล
พระราชทาน 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียน นักศึกษา มี
ความมุ่งมั่นในการ
กระท าความดี สร้าง
ผลงานท่ีดี มี
ประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวม ตาม
แนวทางการปฏิบัติ
ตนของนักเรียน
นักศึกษา
พระราชทาน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.2,ปวช.3 และ
ปวส.2 ทุกสาขาวิชาท่ี
สนใจเข้าร่วมการ
คัดเลือก 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วน 
เหมาะสมในการเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น
นักเรียน นักศึกษา
รางวัลพระราชทาน 
ระดับช้ัน ปวช.และ
ปวส. ระดับช้ันละ 1 
คน  

1. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. และ
ปวส. ได้รับรางวัล
นักเรียน นักศึกษา
พระราชทานท้ัง 2 
ระดับช้ัน 

2. งานแข่งขันกีฬาภายนอก 1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนศักยภาพ
ของนักเรียน 
นักศึกษาในกีฬาท่ี
ตนเองช่ืนชอบ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีใจรักใน
การออกก าลังกาย
และฝึกซ้อมกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีการ
พัฒนาตนเองอยู่

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
สาขาวิชาท่ีสนใจเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน  นักศึกษาได้

พัฒนาตนเอง สามารถ
เป็นตัวแทนของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันและมีผลงานท่ี
ดีเป็นท่ีรู้จักต่อชุมชน
ภายนอก 

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลในการ
แข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 
ต้ังแต่ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ประเทศ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตลอดเวลา และ
สามารถท าผลงานใน
การแข่งขันที่ดี 

4. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่
รู้จักต่อชุมชน
ภายนอก 

2. ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนภายนอกได้รู้จัก
วิทยาลัยฯ มากขึ้น 

3. โครงการประกวดผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ส่งผลงานเข้า
ประกวด แข่งขันและ
ได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้น าผลงาน
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ไปให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม  

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ในระดับช้ัน ปวช.
และ ปวส. ได้จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ต่อบุคคล สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม  

2. นักเรียน นักศึกษา 
นักศึกษา ได้ส่งผลงาน
เข้าประกวด แข่งขัน
และได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษา ได้รับการ               
ยกย่องและยอมรับใน
การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพจากบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมภายนอกเป็น

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนท า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด 
สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อย่างดี ร้อยละ 20 ของ

จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 

2. สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อบ่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. นักเรียน นักศึกษา

สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. โครงการอบรม/แข่งขัน 
เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถกลุ่ม 
นักเรียน นักศึกษา
พระราชทาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษาท่ี
เป็นตัวแทนเข้า
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานได้มี
ความรู้ ทักษะ
ความสามารถในท่ี
สูงขึ้น  

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเป็น
ตัวแทนเข้าคัดเลือก
รางวัลพระราชทาน 
ได้มีโอกาสในการ
แสดงความสามารถ
และความดีของ
ตนเอง แสดงให้แก่
ผู้อื่นได้รับรู้มากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

เป็นตัวแทนเข้า
คัดเลือกรางวัล
พระราชทาน มีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะท่ีสูงขึ้น พร้อม
ต่อการเข้ารับการ
ประเมินรางวัล
นักเรียน นักศึกษา
พระราชทานในระดับ
ภาค 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
คัดเลือกนักเรียน
นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
นักเรียนนักศึกษา
รางวัลพระราชทาน
ในทุกระดับ 

6. งานแข่งขันนักเรียน 
นักศึกษา รางวัลลูก
กตัญญูต่อแม่อย่างสูง 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความกตัญญูต่อ
บิดามารดาและผู้มี
พระคุณ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนท่ีมีความ
กตัญญูได้เข้าแข่งขัน
เพื่อรับรางวัลลูก
กตัญญูของหน่วยงาน
ต่างๆ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

เป็นผู้ท่ีมีความกตัญญู
รู้คุณต่อบิดามารดา
และผู้มีพระคุณ และ
สามารถส่งผลงานของ
ตนเองเข้าร่วมแข่งขัน
ในหน่วยงานต่างๆ ท่ี
จัดการแข่งขันในด้าน
ความกตัญญูได้ 

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลลูก
กตัญญูท่ีมีต่อแม่
อย่างสูง  

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีความกตัญญูและ
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์มากกว่า
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการท างานในสถาน

ประกอบการ และเป็นการยกย่องผู้เรียนท่ีกระท าความดีและมีคุณลักษณะท่ีดี ตรงตามข้อก าหนดให้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอีกทางหนึ่ง 

กลยุทธ์ที่ 8 ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่ง
การสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการ WAC Pro 

Academy   
1. เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความ
ประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ให้ได้รับการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ต่อสาธารณะชน 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถยืนยันต่อ
สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ได้ว่า
นักเรียน นักศึกษา ท่ี
ได้รับเกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติ เป็นผู้ท่ีมี
คุณลักษณะท่ีดี
เหมาะสมกับการ
ท างานในยุคปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน มีความประพฤติดี 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ท างาน  มีความมั่นใจ
และเช่ือถือในคุณภาพ
การท างานของ
นักเรียน นักศึกษาได้
อย่างเต็มท่ี 

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรความเป็นมือ
อาชีพด้านความ
ตรงต่อเวลา  ด้าน
ความรับผิดชอบ 
ด้านการสร้าง
นวัตกรรม ด้าน
ทักษะวิชาชีพ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม  ด้าน
มนุษยสัมพันธ์  
และด้านจิตอาสา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม 
มีภาวะความเป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รู้จักการวางแผน มี
ความรับผิดชอบและ
สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมของ
คณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ให้
ประสบความส าเร็จ 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์สร้าง
เจตคติท่ีดี ในการ
ท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าเป็นคณะกรรมการ 
อวท. จะรู้จักหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม รู้จักการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการ
การแข่งขันในรายการ
ต่างๆ ขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) 
ได้ทุกประเภท 

1. สถานศึกษา
สามารถส่งนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการ
การแข่งขันใน
รายการต่างๆ ของ
องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุก
ประเภท 

2. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผลการ
ด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
(อวท.) ในระดับ
ดีเด่นท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 

 

2. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่นๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัด
แสดงผลงานท่ีได้รับ
รางวัลท้ังภายในและ
ภายนอก เผยแพร่
ให้แก่สาธารณชน 

คน 
2. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ               
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่นๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทางสถานศึกษา 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ นักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นระบบ และ

เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวน
ท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากจ านวนท่ีได้รับ
เชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความ              
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ มีผล
การประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏบิัติงาน ด้าน
การเรียนการสอน และ
ด้านการเรียนรู้ และ
การกีฬาและการแสดง  

3. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่น
พี่-รุ่นน้อง   

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม 
และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
สร้างแนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการ
ท างานร่วมกัน รู้จัก
คิด พูด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
พร้อมท้ังเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 33 คน 
2. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้
แนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมาก
ขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 

1. ครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนครู 
และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความ                   
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 และปวส.2  
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
417 คน 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2. เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อม
ท่ีน่าอยู่ 

3. เพื่อให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการแยกขยะ
และปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับขยะให้
ถูกต้องถูก
สุขลักษณะ 

4. เพื่อให้ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาร่วมกัน 

2. สถานศึกษาและรอบๆ 
สถานศึกษา มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม สะอาด 
ปราศจากมลภาวะ  

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
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ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

8. กิจกรรม Com Camp 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความเป็นผู้น า และผู้
ตามท่ีดีในสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
ระหว่างอาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เห็นถึงความส าคัญ
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 6 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน 399 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. มีความสามัคคีระหว่าง

อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษาเป็นอย่างดี 
 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2. มีค่านิยมท่ีดีต่อการ

บ าเพ็ญประโยชน์ และ
เห็นถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

9. กิจกรรม English Camp 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี
คุณลักษณะและมี
ศักยภาพพื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าการ
ส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและ
ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์
ระหว่างรุน่พี่และรุ่น
น้องในสาขาวิชา และ
เสริมสร้างการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ด้วยความสามัคคี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 119 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

คุณลักษณะและมี
ศักยภาพพื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและ
ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ของตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องใน
สาขาวิชา และเกิด
ความสามัคคีในหมู่

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความ                
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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คณะ 

10. กิจกรรม Maketing 
Camp 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีทัศนคติท่ี
ดีต่อสาขาการตลาด 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ต่างๆ ในการเรียนรู้
ด้านอาชีพการตลาด 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและ
ส่วนรวมได้ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมภายนอกได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ผู้น าและให้รู้จักการ
เป็นผู้ตามท่ีดี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การตลาด จ านวน 7 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการตลาด 
จ านวน 313 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดีต่อสาขา
การตลาดมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ความสามัคคีภายใน
กลุ่มและสามารถ
ท างานเป็นทีมได้อย่าง
มีความสุข 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถน าความรู้มา
บูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
การตลาด ระดับ 
ปวช.และ ปวส. 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความ              
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

11. กิจกรรม Accountting 
Camp 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้
ธรรมชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การบัญชี จ านวน 4 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการบัญชี 
จ านวน 189 คน 
 
 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี ระดับ 
ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
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4. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษามี
ความเสียสละ 
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารู้จัก

ความสามัคคี 
2. นักเรียน นักศึกษามี

ระเบียบวินัย และ
ความอดทน 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ความเสียสละ บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

12. กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา
และความส าคัญ
เกี่ยวกับเทศกาลวัน
คริสต์มาสได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับเทศกาล 
โอกาส และกาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ทางด้านภาษา 
กิจกรรม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
สามารถวางแผนการ
ท างานด้วยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นระบบ

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 119 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ใน
สาขาอื่นๆ ท่ีสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาด้วย 
 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช. และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่               
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 

 

13. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จัก
กฎกติกา มารยาท มี
น้ าใจเป็นนักกีฬามาก
ขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

14. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ภายใน 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษารัก
กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับ
มอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารัก

กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบในงาน

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

ท่ีได้รับมอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ดียิ่งขึ้น 
 

ประเมิน 

15. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์
ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกตนในด้าน
การมีจิตสาธารณะ 
และการท างาน
ร่วมกับชุมชน อย่างมี
คุณค่าและมี
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ทรัพย์สิน ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

16. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ผู้เรียน
ในการบ าเพ็ญตนให้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ ได้
เป็นอย่างดีและมี
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

17. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้

เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด มจิีตส านึก 
เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และความเป็นไทย 
เพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

ภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ี
เป็นชีวิต ค่านิยมท่ี
ดีงาม และความ
เป็นไทย 

  

126 
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พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม มีความ
เป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้
ในเรื่องต่างๆ และสามารถน ามาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ 

กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเรียนใน
รายวิชาปกติ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมวันไหว้ครู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

ทุกคน ได้แสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ให้
สามารถรับรู้ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู 
อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความ
เป็นไทยท้ังกาย วาจา 
ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน อันเป็นการ
สร้างความรักและ
ความสามัคคีภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้

เข้าร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อแสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู อาจารย์ โดยท า
กิจกรรมร่วมกัน 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้บริหาร ครูเข้า
ร่วมกิจกรรมวันไหว้
ครู ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

 

2. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา   

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
วันส าคัญทางศาสนา 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน

 



141 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้บุคลากร และ

นักเรียน นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

1,020 คน 
3. ชุมชน หน่วยงาน 

สถานศึกษาอื่นๆ ท่ี
สนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างความ
สามัคคีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
ของคนในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา สามารถรู้วิธี
เน้นแนวทางส าคัญท่ี
จะน าไปสู่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 

3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสท่ีเป็น
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของ
แม ่

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออก
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 
 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ระลึกถึงพระคุณของ
แม่โดยการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่และเกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

ระดับดีขึ้นไป 
 

4. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและองค์
พระมหากษัตริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 



143 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ รัชกาลท่ี 10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10 ท่ีได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่าง
อเนกอนันต์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความสามัคคี
โดยมีสถาบนั
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

4. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา
สาธารณประโยชน์ 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

131 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รัชกาลท่ี 10   

5. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่น
พี่-รุ่นน้อง   

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม 
และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
สร้างแนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการ
ท างานร่วมกัน รู้จัก
คิด พูด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
พร้อมท้ังเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชงิปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 33 คน 
2. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้
แนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมาก
ขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

1. ครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนครู 
และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความ                
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 
 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 และปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 417 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึน้ไป ไม่
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อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 

น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

8. งานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รู้จักการวางแผน มี
ความรับผิดชอบและ
สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมของ
คณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ให้
ประสบความส าเร็จ 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์สร้าง
เจตคติท่ีดี ในการ
ท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าเป็นคณะกรรมการ 
อวท. จะรู้จักหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม รู้จักการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการ
การแข่งขันในรายการ
ต่างๆ ขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) 
ได้ทุกประเภท 

1. สถานศึกษา
สามารถส่งนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการ
การแข่งขันใน
รายการต่างๆ ของ
องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุก
ประเภท 

2. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผลการ
ด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
(อวท.) ในระดับ
ดีเด่นท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 

 

9. กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2. เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อม
ท่ีน่าอยู่ 

3. เพื่อให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการแยกขยะ
และปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับขยะให้
ถูกต้องถูก
สุขลักษณะ 

4. เพื่อให้ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาร่วมกัน 

2. สถานศึกษาและรอบๆ 
สถานศึกษา มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม สะอาด 
ปราศจากมลภาวะ  

กิจกรรมไม่                 
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

10. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

11. กิจกรรม Com Camp 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความเป็นผู้น า และผู้
ตามท่ีดีในสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
ระหว่างอาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เห็นถึงความส าคัญ
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 6 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน 399 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. มีความสามัคคีระหว่าง

อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษาเป็นอย่างดี 

2. มีค่านิยมท่ีดีต่อการ
บ าเพ็ญประโยชน์ และ
เห็นถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

12. กิจกรรม English Camp 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี
คุณลักษณะและมี
ศักยภาพพื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าการ
ส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและ
ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 119 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

คุณลักษณะและมี
ศักยภาพพื้นฐานด้าน

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช. และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่               
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์
ระหว่างรุน่พี่และรุ่น
น้องในสาขาวิชา และ
เสริมสร้างการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ด้วยความสามัคคี 

ภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและ
ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องใน
สาขาวิชา และเกิด
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

13. กิจกรรม Maketing 
Camp 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีทัศนคติท่ี
ดีต่อสาขาการตลาด 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ต่างๆ ในการเรียนรู้
ด้านอาชีพการตลาด 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและ
ส่วนรวมได้ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้จัก

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การตลาด จ านวน 7 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการตลาด 
จ านวน 313 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดีต่อสาขา
การตลาดมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
การตลาด ระดับ 
ปวช.และ ปวส. 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมภายนอกได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ผู้น าและให้รู้จักการ
เป็นผู้ตามท่ีดี 

ประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ความสามัคคีภายใน
กลุ่มและสามารถ
ท างานเป็นทีมได้อย่าง
มีความสุข 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถน าความรู้มา
บูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

14. กิจกรรม Accountting 
Camp 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้
ธรรมชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความเสียสละ 
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การบัญชี จ านวน 4 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการบัญชี 
จ านวน 189 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารู้จัก

ความสามัคคี 
2. นักเรียน นักศึกษามี

ระเบียบวินัย และ
ความอดทน 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ความเสียสละ บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี ระดับ 
ปวช.และ ปวส. 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

15. กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา
และความส าคัญ
เกี่ยวกับเทศกาลวัน
คริสต์มาสได้อย่าง

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่                
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับเทศกาล 
โอกาส และกาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ทางด้านภาษา 
กิจกรรม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
สามารถวางแผนการ
ท างานด้วยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นระบบ
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 119 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
สาขาวิชาท่ีในใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาด้วย 
 
 

น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

16. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

3.  สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 

17. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่นๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริหาร 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ  ท่ี
สนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวน
ท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากจ านวนท่ีได้รับ
เชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการ มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัด
แสดงผลงานท่ีได้รับ
รางวัลท้ังภายในและ
ภายนอก เผยแพร่
ให้แก่สาธารณชน 

3. สถานศึกษาอื่นๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทาง
สถานศึกษา ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ นักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการ
เรียนการสอน และ
ด้านการเรียนรู้ และ
การกีฬาและการ
แสดง  

เกณฑ์ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 

18. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จัก
กฎกติกา มารยาท มี
น้ าใจเป็นนักกีฬามาก
ขึ้น 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

19. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ภายใน 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษารัก
กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับ
มอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็น
หมู่คณะได้ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารัก

กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ดียิ่งขึ้น 
 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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20. กิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานท่ี 
1. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา  มีโอกาส
เรียนรู้นอกห้องเรียน
จากประสบการณ์
จริง 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนนักศึกษาใน
การเรียนรู้ร่วมกนั 
การใช้ชีวิตและ
ปรับตัวกับการอยู่
เป็นหมู่คณะ และ
จิตส านึกต่อ
สังคมไทย 

3. เพื่อฝึกให้นักเรียน 
นักศึกษามีความ
สามัคคีในการอยู่
ร่วมกันและมีการ
ท างานเป็นทีม 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถใช้
ประสบการณ์จาก
การทัศนศึกษามา
ปรับใช้ในการเรียน
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 48 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม เกิด
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และสามารถน าเอา
ประสบการณ์ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชนและสังคม 

1. ครู เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

 

21. กิจกรรมดูงานนอก
สถานท่ี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากการศึกษา
ดูงาน 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพได้มาก

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 48 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

แต่ละสาขาวิชาได้รับ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 
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ขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เปิดโลก
ทัศน์ ในการเรียนรู้
ประสบการณ์จริงท่ี
เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 

ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ
ในด้านวิชาชีพ 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
ความเข้าใจในงาน
ด้านวิชาชีพและได้
เปิดโลกทัศน์ ในการ
เรียนรู้ประสบการณ์
จริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 

3. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 
สามารถน ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพได้มากขึ้น 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
วิทยากรท่ีอบรมให้
ความรู้ท่ีมีต่อ
นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 

22. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์
ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกตนใน
ด้านการมีจิต
สาธารณะ และการ
ท างานร่วมกับชุมชน 
อย่างมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา                  
ได้ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ทรัพย์สิน ส่ิงของ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

23. โครงการศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีจิตส านึกในการ
รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในด้าน
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้แก่
ผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติในการ
ร่วมกันอนรุักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติได้อย่าง
ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

สามารถน าความรู้ใน
การศึกษาธรรมชาติ
และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบัติ
และใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้ 

 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. สถานศึกษาหรือ
สถานท่ีเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาใน
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้ดี
ยิ่งขึ้น 

24. กิจกรรมธรรมะกับ
เยาวชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ 
เพื่อพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
ความประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มากกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 
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25. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 
9 (วันพ่อแห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ร่วมกันร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ท่ีมีต่อ
ปวงชนชาวไทย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ได้ร่วมกันร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ท่ีมีต่อปวงชน
ชาวไทย 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

26. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ผู้เรียน
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ ได้
เป็นอย่างดีและมี
คุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

27. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย 

3. เพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้

เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด มีจิตส านึก 
เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ี
เป็นชีวิต ค่านิยมท่ี
ดีงาม และความ
เป็นไทย 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 
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พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด
และสติปัญญา รู้จักการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตท่ีดีอันจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมวันไหว้คร ู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

ทุกคน ได้แสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ให้
สามารถรับรู้ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู 
อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความ
เป็นไทยท้ังกาย วาจา 
ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน อันเป็นการ
สร้างความรักและ
ความสามัคคีภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้

เข้าร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อแสดงถึง
ความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู อาจารย์ โดยท า
กิจกรรมร่วมกัน 

 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้บริหาร ครูเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู 
ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

 

2. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา   

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
วันส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา มี

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม

148 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ ท่ีใน
ใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างความ
สามัคคีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
ของคนในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา สามารถรู้วิธี
เน้นแนวทางส าคัญท่ี
จะน าไปสู่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 

3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสท่ีเป็น
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของ
แม ่

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออก
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ระลึกถึงพระคุณของ
แม่โดยการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่และเกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

 

4. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและองค์
พระมหากษัตริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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สมเด็จพระเจ้า                
อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10 ท่ีได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่าง
อเนกอนันต์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความสามัคคี
โดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

4. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา สาธารณ 
ประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10   

153 
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5. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่น

พี่-รุ่นน้อง 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม 
และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
สร้างแนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการ
ท างานร่วมกัน รู้จัก
คิด พูด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
พร้อมท้ังเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 33 คน 
2. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้
แนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมาก
ขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

1. ครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนครู และ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาน า
ตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิด

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจใน

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
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ความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ 
 

หลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็น
ผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกันกับชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

7. กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2. เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อม
ท่ีน่าอยู่ 

3. เพื่อให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการแยกขยะ
และปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับขยะให้
ถูกต้องถูก
สุขลักษณะ 

4. เพื่อให้ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาร่วมกัน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
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2. สถานศึกษาและรอบๆ 

สถานศึกษา มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม สะอาด 
ปราศจากมลภาวะ  

ประเมิน 

8. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
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2. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 และปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 417 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 

กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

10. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็น

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

ถึงคุณค่าของการใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

11. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จัก
กฎกติกา มารยาท มี
น้ าใจเป็นนักกีฬามาก
ขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

12. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ภายใน 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษารัก
กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อปลูกฝังให้

นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับ
มอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารัก

กีฬา และเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ดียิ่งขึ้น 
 

ท้ังหมด 
2. ผลการประเมิน

ความ                
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

13. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์
ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกตนในด้าน
การมีจิตสาธารณะ 
และการท างาน
ร่วมกับชุมชน อย่างมี
คุณค่าและมี
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ทรัพย์สิน ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

14. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา   

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น เป็น
ระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัย
จากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศ เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน มี
ความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา มี
มุมนั่งเล่น พักผ่อน 
มุมอ่านหนังสือ หรือ
ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
ได้มากขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มี
ส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเย็น สวยงาม 

4. อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา มีห้องเรียน
ท่ีสะอาด สวยงามอยู่

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
สถานศึกษาของครู 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ส่ิงแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา มี
ความสวยงามและ
ปลอดภัย  การเกิด
อุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติ
ต่ ากว่า ร้อยละ 1 
ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น 

เสมอ 
5. สภาพภายใน 

วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

15. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ผู้เรียน
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ ได้
เป็นอย่างดีและมี
คุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

16. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามา

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย 

3. เพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้

เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด มจิีตส านึก 
เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญาและ
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ี
เป็นชีวิต ค่านิยมท่ี
ดีงาม และความ
เป็นไทย 
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พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ได้รับความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัย 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 1 วิทยาลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้
งานท่ีดี มีความปลอดภัย 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียน
การสอน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ท่ี มี
คุณภาพและเหมาะสม
ให้เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
และเข้าใจเรื่องท่ีเรียน
มากขึ้น 

4. เพื่อให้อาจารย์
ปรับเปล่ียนวิธีสอนให้
ทันสมัยมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนเพียงพอกับ
การใช้งาน และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการ
สอน การปฏบิัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการ
ใช้งานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า 4.50 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
และคอมพิวเตอร์ ให้มี 
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 
 

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
มีสถิติต่ ากว่า            
ร้อยละ 1 

2. ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ในสภาพดี 
มีความปลอดภัย 
สวยงาม เหมาะสมกับ
การเรียนรู้อยู่เสมอ 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามอีาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยูใ่น
สภาพทีพ่ร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มี
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า 4.50 

3. งานระดมทรัพยากร
เครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การช่วยเหลือจาก
บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ในด้านเงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกันในการ
ช่วยเหลือในด้านการจัด
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและ
เครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน
นักศึกษา ได้มีโอกาสใน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

3. บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในด้านเงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์หรือส่ิง
อื่นๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 
รายการ/ปี
การศึกษา 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

เชิงคุณภาพ : 
1. บุคคล หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในด้านเงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. ครูและนักเรียน 
นักศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

4. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
และการใช้ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
นักศึกษารักการอ่าน 
เกิดการเรียนรู้ เป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
สามารถใช้ห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศส าหรับ
อาจารย์บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา  

3. เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากรนักเรียน 
นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

นิสัยรักการอ่านรู้จัก
การค้นคว้าภายใน
ห้องสมุดมากขึ้น 

2. อาจารย์ บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีต่อห้องสมุด 

4. นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

1. นักเรียน นักศึกษา 
มีสถิติการใช้
ห้องสมุดมากขึ้น 
ทุกปี 

2. นักเรียน นักศึกษา
มีสถิติการยืม
หนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และอ่าน
เพื่อความ
เพลิดเพลินมากขึ้น  
ทุกปี 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องสมุดของ
ครู นักเรียน 
นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึน้ไป 

167 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัย
รักการอ่าน 

5. นักเรียน นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
คัดเลือกหนังสือท่ีตรง
กับความต้องการ 

6. นักเรียน นักศึกษาน า
ความรู้ท่ีได้จากการ
อ่านหนังสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. โครงการส่งเสริมความรู้และ
ความปลอดภัยด้านสวัสดิ
ภาพ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษาในด้านความ
ปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่น
ได้มากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มจิีตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจด้านความ
ปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของตนเองได้
อย่างถูกต้องและสาม
มรถน าไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ได้ 

 

1. บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
มีความปลอดภัย
ด้านสวัสดิภาพ 
เมื่ออยู่ใน
สถานศึกษา        
ร้อยละ 100  
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พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภายในสถานศึกษา ได้อย่างปลอดภัย สะอาด 
ร่มรื่น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 2 อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวกต่อ
การใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา   

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาให้สะอาด 
ร่มรื่น เป็นระเบียบ
สวยงาม และมีความ
ปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศ เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาและร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้
เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อใหห้้องเรียน มี
ความสะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึง

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา           
มีมุมนั่งเล่น พักผ่อน 
มุมอ่านหนังสือ หรือ
ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
ได้มากขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มี
ส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเย็น สวยงาม 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา  ของครู 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ส่ิงแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ในสถานศึกษา 
มีความสวยงามและ
ปลอดภัย การเกิด
อุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติ 
ต่ ากว่า ร้อยละ 1 
ของจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

168 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

4. อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา มีห้องเรียน
ท่ีสะอาด สวยงามอยู่
เสมอ 

5. สภาพภายใน 
วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

2. โครงการจัดซื้อ
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียน
การสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ ท่ี มี
คุณภาพและเหมาะสม
ให้เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
และเข้าใจเรื่องท่ีเรียน
มากขึ้น 

4. เพื่อให้อาจารย์
ปรับเปล่ียนวิธีสอนให้
ทันสมัยมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มี

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนเพียงพอกับ
การใช้งาน และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์             
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการใช้
งานได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 
4.50 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์

1. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ มี
สถิติต่ ากว่า              
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี 
สภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ในสภาพ
ดี มีความปลอดภัย 
สวยงาม เหมาะสมกับ
การเรียนรู้อยู่เสมอ 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มี
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 1 
2. ครูและนักเรียนมี

ความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 
4.50 

4. โครงการส่งเสริมความรู้
และความปลอดภัยด้าน
สวัสดิภาพ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษาในด้านความ
ปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่น
ได้มากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตส านึก
และความรู้ความเข้าใจ

1. บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
ของ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

171 

 



181 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด้านความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
และสามมรถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ได้ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีความ
ปลอดภัยด้านสวัสดิ
ภาพ เมื่ออยู่ใน
สถานศึกษา        
ร้อยละ 100  
 

5. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ รวมท้ัง
การรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
ให้กับผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การ
จัดกิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของครู
อาจารย์ ผู้เรียนและ
ชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 57 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ 
รวมท้ังการรวบรวม
ขยะเพื่อน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธ ี

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
ของ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วม
ของครูอาจารย์ 
ผู้เรียนและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
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พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีจากส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปราศจาก
มลภาวะ 

กลยุทธ์ที่ 3 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่าเรียนรู้และปราศจากมลภาวะ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาให้
สะอาด  ร่มรื่น เป็น
ระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัย
จากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศ เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน มี
ความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนัก

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา มี
มุมนั่งเล่น พักผ่อน มุม
อ่านหนังสือ หรือท า
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้มาก
ขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มี
ส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเย็น สวยงาม 
 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในสถานศึกษา  
ของครู นักเรียน 
นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. ส่ิงแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา มี
ความสวยงามและ
ปลอดภัย  การเกิด
อุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติ
ต่ ากว่า ร้อยละ 1 
ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น 

4. อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา มีห้องเรียนท่ี
สะอาด สวยงามอยู่
เสมอ 

5. สภาพภายใน                
วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

2. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมท้ัง
การรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูก
วิธี ให้กับผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การ
จัดกิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมของครู
อาจารย์ ผู้เรียนและ
ชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ 
รวมท้ังการรวบรวม
ขยะเพื่อน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธ ี

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของครู
อาจารย์ ผู้เรียน
และชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์
จากการจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษามีการน าส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 
ประเภท   

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีใช้ภายใน
สถานศึกษา มีความ
ปลอดภัย มีระบบ
การป้องกัน
ฐานข้อมูลและส ารอง
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้ระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว มากขึ้น 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
และมีการก าหนดการ
เข้าใช้ระบบแบ่งตาม
หน้าท่ีอย่างชัดเจน 

3. ฐานข้อมูลของ
สถานศึกษา มีการ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เช่ือถือได้  
 
 

1.  สถานศึกษามีการ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐาน
ท้ัง 9 ประเภท ได้
อย่างครบถ้วน 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

3. สถานศึกษาสามารถ
น าข้อมูลพื้นฐานท้ัง 
9 ประเภท เผยแพร่
สู่สาธารณชนได้
อย่างเป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน 

4. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดระยะเวลาใน
การตรวจสอบอยู่
เสมอและมี
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. โครงการจัดซื้อ

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการ
เรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ ท่ี 
มีคุณภาพและ
เหมาะสมให้
เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการอยู่
เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องท่ีเรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้อาจารย์
ปรับเปล่ียนวิธีสอน
ให้ทันสมัยมากขึ้น 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มี

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนเพียงพอกับ
การใช้งาน และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการ
ใช้งานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า 4.50 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 57 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 
1,020 คน 
 
 

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
มีสถิติต่ ากว่า                 
ร้อยละ 1 

2. ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใช้ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวมไม่น้อย
กว่า 4.50 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มี
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

177 
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ส่วนท่ี 3 
แผนงบประมาณการพัฒนาวิทยาลัย 

 
1. งบประมาณการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 

ในภาคเรียนท่ี 1/2562 ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันปวช.1-3 มีจ านวน 700 คน ได้รับเงินอุดหนุน
จากทางรัฐบาล จ านวน 950 บาท/ปีการศึกษา/คน  แบ่งเป็น 475 บาท/ภาคเรียน/คน  จ านวนเงิน 332,500 
บาท  มีนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 ทุกสาขาวิชา และระดับช้ันปวส.2 ทุกสาขาวิชา รวมท้ังส้ินประมาณ  320 
คน นักเรียนท้ังระดับ ปวช. และปวส. รวมท้ังส้ินประมาณ 1,020 คน 

และประมาณการจ านวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2562  ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันปวช.1-3          
มีจ านวน 640 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 304,000 บาท  มีนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.
1 ทุกสาขาวิชา และระดับช้ันปวส.2 ทุกสาขาวิชา รวมท้ังส้ินประมาณ  310 คน นักเรียนท้ังระดับ ปวช. และ
ปวส. รวมท้ังส้ินประมาณ 950 คน 

1. กิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา
ละ 100 บาท/คน  หรือ ภาคเรียนละ 50 บาท/คน  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ  

ภาคเรียนท่ี 1  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 700 คน  ได้รับเงินอุดหนุนภาค
เรียนละ 50 บาท/คน  รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 35,000 บาท  มีท้ังส้ิน 7 โครงการ/กิจกรรม  
ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมวันไหว้คร ู 3,500 
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,500 
3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 2,500 
4 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน 8,000 
5 กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี-่รุ่นน้อง (ภาวะผู้น า) 5,000 
6 โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม) 5,500 
7 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร หรือกิจกรรม

อื่นๆ) 
8,000 

รวม 35,000 
 
ภาคเรียนท่ี 2  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 640 คน คน  ได้รับเงินอุดหนุน

ภาคเรียนละ 50 บาท/คน   รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 32,000 บาท  มีท้ังส้ิน 6 โครงการ/กิจกรรม  
ตารางที่ 2  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2562 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 6,500 
2 โครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา (สนับสนุนกีฬาสี) 11,000 
3 งานส่งเสริมผู้เรียนท าประโยชน์แก่สังคม (จัดกิจกรรมงานวานิชนิทรรศ) 5,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
4 ชมรมอาสาพัฒนาสังคม   3,000 
5 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน 4,500 
6 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 9 2,000 

รวม 32,000 
 
2. กิจกรรมวิชาการ  ได้รับเงินดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษาละ 300 บาท/คน  แบ่งเป็นภาค

เรียน ท่ี 1  75 บาท/คน  และภาคเรียนท่ี 2  225 บาท/คน  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนท่ี 1  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 700 คน  ได้รับเงินอุดหนุน 75 

บาท/คน  รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 52,500 บาท  มีท้ังส้ิน 2 โครงการ/กิจกรรม  
ตารางที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 20,500 
2 งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม-ติวสอบ

วิชาชีพ)  (4 สายวิชา x 8,000)   
32,000 

รวม 52,500 
 

ภาคเรียนท่ี 2  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 640 คน  ได้รับเงินอุดหนุน 225 
บาท/คน  รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 144,000 บาท  มีท้ังส้ิน 3 โครงการ/กิจกรรม  
ตารางที่ 4  กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก (กลุ่มภาคกลาง)  

ท่ี อีเทค   
46,000 

2 โครงการวานิชนิทรรศ  48,000 
3 โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ

นักเรียน 
50,000 

รวม 144,000 
 

3. กิจกรรมสารสนเทศ  คือ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์และการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การเรียน ได้รับเงินอุดหนุนท่ีทางรัฐบาลอุดหนุน จ านวน 250 บาท/คน/ปี  แบ่งเป็นภาคเรียน ท่ี 1  50 บาท/
คน  และภาคเรียนท่ี 2  200 บาท/คน  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ 

ภาคเรียนท่ี 1  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 700 คน  ได้รับเงินอุดหนุน  50 
บาท/คน  รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 35,000 บาท   

ภาคเรียนท่ี 2  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 640 คน คน  ได้รับเงินอุดหนุน  
200 บาท/คน รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน 128,000 บาท   
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4.  กิจกรรมทัศนศึกษา  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ปีการศึกษาละ 300 บาท/คน ได้
ก าหนดให้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 เท่านั้น  ซึ่งได้แยกนักเรียนระดับช้ันปวช.1-3  ตาม
รายละเอียด ดังนี้  

ภาคเรียนท่ี 1  มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันปวช.1 จ านวน  243 คน  ระดับช้ันปวช. 2-3 จ านวน 
457 คน  รวมท้ังปวช.1-3  จ านวน 700 คน  รวมเงินท่ีได้รับการอุดหนุนท้ังส้ิน  210,000 บาท 

- สายวิชาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  มีนักเรียนปวช.1  จ านวน 243 คน  ได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 300 บาท/คน  รวมเป็นเงิน  72,900 บาท 

- สายวิชาการบัญชี  มีนักเรียน ปวช.2-3 จ านวน  74 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จ านวน 300 บาท/คน  รวมเป็นเงิน  22,200 บาท 

- สายวิชาการตลาด มีนักเรียน ปวช.2-3  จ านวน 141 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
จ านวน 300 บาท/คน  รวมเป็นเงิน  42,300 บาท 

- สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียน ปวช.2-3 จ านวน 166 คน ได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จ านวน 300 บาท/คน รวมเป็นเงิน  49,800 บาท 

- สายวิชาภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน ปวช.2-3 จ านวน 76 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จ านวน 300 บาท/คน  รวมเป็นเงิน 22,800 บาท 

 
หมายเหตุ    

- จ านวนเงินอุดหนุนในสายวิชาต่างๆ ในแต่ละช้ันปี อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามจ านวน
นักเรียนท่ีทางวิทยาลัยฯ ส่งเงินอุดหนุนตามจริงให้แก่ทางราชการ 

- จ านวนเงินท่ีได้รับการอนุมัติในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง
ปรับลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนท่ีขอไว้เดิม เนื่องจากต้องปรับลงตามจ านวนนักเรียน
ท่ีทางวิทยาลัยฯ ส่งเงินอุดหนุนตามจริงให้แก่ทางราชการ 
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งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน  ปีการศึกษา 2562 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ มาตรฐาน/ด้าน 
1 กิจกรรมวันไหว้คร ู (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.ปริม–อ.พรทรัพย ์ พฤ. 27 มิ.ย.2562 3,500 ม.1/ด.1-1.2 
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.พชร-อ.สิริภัทรา ศ. 9 ส.ค.2562 2,500 ม.1/ด.1-1.2 

3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 (ใชง้บอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา) 

อ.กานต์ชนา-อ.อุราพร ศ. 26 ก.ค.2562 2,500 ม.1/ด.1-1.2 

4 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.เรืองสันต์-อ.สุวรรณ เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562 8,000 ม.1/ด.1-1.2 

5 กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี-่รุ่นน้อง (ภาวะผู้น า) (ใชง้บอุดหนุนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา) 

อ.สุนิษา-อ.นพอนนต์ ศ. 14 มิ.ย.2562 5,000 ม.1/ด.1-1.2 

6 โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม) 
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/สายวิชา ตลอดปีการศึกษา 5,500 ม.1/ด.1-1.2 

7 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร หรือกิจกรรม
อื่นๆ) (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) 

อ.ประชิด และคณะ ตลอดปีการศึกษา 8,000 ม.1/ด.1-1.2 

8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.ธาริณ-ีอ.ศิลาพร พ. 26 ก.พ.2563 6,500 ม.1/ด.1-1.2 
9 โครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา (สนับสนุนกีฬาสี) (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา) 
อ.เรืองสันต์ และคณะ พฤ. 26 ธ.ค.2562 11,000 ม.1/ด.1-1.2 

10 งานส่งเสริมผู้เรียนท าประโยชน์แก่สังคม (จัดกิจกรรมงานวานิชนิทรรศ)   
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ ์2563 5,000 ม.1/ด.1-1.2 

11 ชมรมอาสาพัฒนาสังคม  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.ปริม ศรประสิทธิ์ 16-19 ม.ค.2563 3,000 ม.1/ด.1-1.2 
12 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม กีฬา) อ.ประชิด และคณะ เดือนมกราคม 2563 4,500 ม.1/ด.1-1.2 
13 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 9 (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา) 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา พ. 4 ธ.ค.2562 2,000 ม.1/ด.1-1.2 

14 โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) บรรณารักษ์ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 20,500 ม.2/ด.5-5.3 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ มาตรฐาน 
15 งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม-ติว

สอบวิชาชีพ)  (4 สายวิชา x 8,000)   (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 
ฝ่ายวิชาการ/สายวิชา ตลอดปีการศึกษา 32,000 ม.1/ด.1-1.2,1.8 

16 โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก (กลุ่มภาคกลาง) 
ท่ี อีเทค   (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 

สายวิชาภาษาต่างประเทศ เดือนมกราคม 2563 46,000 ม.3/ด.1-1.5 

17 โครงการวานิชนิทรรศ   (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) สายวิชาภาษาต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ ์2563 48,000 ม.1/ด.1-1.2 
18 โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ

นักเรียน  (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 
ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 50,000 ม.3/ด.1-1.4 

19 งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  (ใช้งบอุดหนุน) ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 163,000 ม.3/ด.4-4.2 
20 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี   (ใช้งบอุดหนุน) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 210,000 ม.1/ด.1-1.2 
21 กิจกรรมกีฬาสี  (ปวช.640 คน ปวส. 310 คน รวม 950 คน X200.-) (ไม่อยู่

ในงบอุดหนุน) 
อ.เรืองสันต์ และคณะ  พฤ. 26 ธ.ค.2562 190,000 ม.1/ด.1-1.2 

22 งานตรวจสารเสพติด (ปวช.700 คน ปวส.320 คน รวม 1,020 คน X80.-) 
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2562 81,600 ม.1/ด.1-1.2 

23 โครงการพัฒนาบุคลากร  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศ์ุ และคณะ 24-25 ต.ค.2562 80,000 ม.3/ด.3-3.1.3 

24 กิจกรรมวานิชสัมพันธ ์(ส ารวจผู้เรียนท่ีจบการศึกษาและมีงานท าใน 1 ปี) อ.สิตางศ์ุ และคณะ ศ. 28 ก.พ.2563 0 ม.1/ด.1-1.2 

25 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศ์ุ และคณะ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.1-1.3 
26 งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศ์ุ/ฝ่ายวิชาการ อา. 7 ก.ค.2562 5,000 ม.1/ด.1-1.1,1.8 
27 โครงการ WAC Pro Academy  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) คุณอารีรัตน์ นาคนก ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.1/ด.1-1.2 
28 งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.ธาริณ ี ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.3/ด.3-3.1.3 

29 โครงการสถานศึกษาพอเพียง  (ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.ทิพวรรณ-อ.ภัทรุท ตลอดปีการศึกษา 25,000 ม.1/ด.1-1.2 

30 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)    ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.1-1.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ มาตรฐาน 
31 งานบริหารความเส่ียง (อบรมเรื่องยาเสพติด)  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.1/ด.1-1.1 
32 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายกิจการนักศึกษา/สายวิชา ตลอดปีการศึกษา 4,000 ม.1/ด.1-1.2 

ม.1/ด.4-4.3 
33 งานแข่งขันกีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา   ม.1/ด.1-1.2 

1. แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต (เบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม-การแข่งขัน-อุปกรณ์) 30,000  

2. แข่งขันฟุตซอล 15,000  

3. แข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ  (เบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม-การแข่งขัน-อุปกรณ์) 15,000  

34 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   อ.ประทุมพร/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.1-1.2 

35 โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาพระราชทาน (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) (เข้าร่วมโครงการ Fin ดี Season 2 1,500.- , 
โครงการ SEA Youth  15,000.-, แข่งขันเร่ืองสั้นเทิดพระคุณแม่  500.-) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 17,000 ม.1/ด.1-1.2 

36 งานการแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัลลูกกตัญญูต่อแม่อย่างสูง (ไม่อยู่ใน
งบอุดหนุน) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 3,000 ม.1/ด.1-1.2 

37 งานประชาสัมพันธ ์(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 250,000 - 

38 งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 10,000 ม.3/ด.4-4.3 
39 งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   ฝ่าย ปชส.-ฝ่ายวิชาการ อา. 26 พ.ค.2562 5,000 ม.2/ด.3-3.2.1  
40 งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู (ไม่อยู่ใน

งบอุดหนุน)  
ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 15,000 ม.3/ด.3-3.1.1 

41 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน (4 สายวิชา x 11,000.-)  (ไม่อยู่ใน
งบอุดหนุน) 

ฝ่ายวิชาการ/สายวิชา ตลอดปีการศึกษา 44,000 ม.1/ด.1-1.2 
ม.3/ด.4-4.3 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ มาตรฐาน 

42 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ/สายวิชา ตลอดปีการศึกษา 12,000 ม.2/ด.2-
2.1.1,2.1.2 

43 งานนิเทศการฝึกงาน (ประชุม-อบรม-ออกนิเทศ)  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.1/ด.1-1.2 

44 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สุนทรี/คุณปิยะรัตน์ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.2/ด.4-4.1 

45 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  และสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.1/ด.1-1.6,1.7 

46 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-
ประชุม-ศึกษาต่อ) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)     

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 10,000  ม.3/ด.3-3.1.3 

47 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.1-1.1 

48 งานการประกนัคุณภาพการศึกษา (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน) กลุ่มงานวางแผนฯ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.2/ด.3                  
-3.2.1,3.2.2 

49 งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) กลุ่มงานวางแผนฯ ตลอดปีการศึกษา 6,000 ม.2/ด.3                   
-3.2.1,3.2.2 

50 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  (ไม่อยู่ใน
งบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 50,000  ม.2/ด.5-5.1,5.2 

51 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 4,000  ม.2/ด.5-5.1,5.2 

52 โครงการส่งเสริมความรู้และความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 6,000  ม.2/ด.5-5.1,5.2 

53 โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ไม่อยู่
ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 750,000  ม.2/ด.5              
-5.1,5.2,5.4,5.5 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 750,000 ม.2/ด.5-
5.1,5.2,5.4,5.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ มาตรฐาน 
55 งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.2/ด.3-3.1.2 

ม.2/ด.2-
2.2.1,2.2.2 

56 งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.2/ด.3-3.2.2 
ม.2/ด.5-5.4,5.5 

57 งานบริหารการเงินและงบประมาณ ฝ่ายธุรการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.2/ด.4-4.2 

58 งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ  (การรับบริจาคอุปกรณ์
ทางการศึกษา)  

ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายบริการฯ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.3/ด.4-4.2 

59 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา (ใช้งบอวท.) อ.อรทัย-อ.อรวดี ศ. 12 ก.ค.2562 0 ม.1/ด.1-1.2 

60 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 
(ใช้งบอวท.) 

อ.จิราภรณ์/นายกอวท. จ. 11 พ.ย.2562 0 ม.1/ด.1-1.2 

61 กิจกรรมวันคริสต์มาส  (ใช้งบอวท.) อ.อธิสุ-T.Julie พ. 25 ธ.ค.2562 0 ม.1/ด.1-1.2 

62 กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกอวท.ชุดใหม่)  (ใชง้บอวท.) ฝ่ายวิชาการ เดือนกันยายน 2562 0 ม.1/ด.1-1.2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,144,100   

      หมายเหตุ   งบประมาณการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะได้งบสนับสนุนจากทางรัฐบาล  จ านวนเงิน 120,000 บาท 

      สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศึกษา 2562 
    

 
1. โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล  จ านวนเงิน 636,500 

   
 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน จ านวนเงิน 271,600 
   

 
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องใช้งบจากทางวิทยาลัยฯ จ านวนเงิน 2,236,000 

   
 

รวมทั้งสิ้น 3,144,100 
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งบประมาณการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม  
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีงบประมาณ 2562 

 
 โดยแบ่งแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 ไว้ 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี และมีความสุข 
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เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง และมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 

และได้จัดท าแผนปฎิบัติการของชมรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อจัดท ากิจกรรมภายในชมรมวิชาชีพ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนท่ี 4 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม    
 
 

 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา   
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน   
  
 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 จ านวน 5 ด้าน  25 ข้อ ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  (50%) 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน (2%) 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (2%) 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ (3%) 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (3%) 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (2%) 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (20%) 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (3%) 
1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา (15%) 

 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (10%) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ (2%) 
2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ

ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม (3%) 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (2%) 
2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน (3%) 
 
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (20%) 

3.1 ครูผู้สอน 
3.1.1  การจัดการเรียนการสอน (5%) 
3.1.2  การบริหารจัดการช้ันเรียน (3%) 
3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2%) 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (5%) 
3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (5%) 

 
 
 

 

145 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม (10%) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6%) 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน (2%) 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา (2%) 

 
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน (10%) 

5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม (2%) 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (2%)  
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (2%) 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา (2%) 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน (2%) 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 







ลงนามรับรองแผนปฏบิัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
....................................................    ....................................................           
        (นายชยุต  จุลชาต)                            (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ                              ผู้อ านวยการ/กรรมการและเลขานุการ 
    
  
....................................................    ...................................................                                        
     (นายยุทธิณัฐ  แสงกฤช)                 (นางกาญจนา  กองสุผล) 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
....................................................    .................................................... 
      (นายกฤษณ์  ค าศิริ)                              (นายกิตติ  ค าศิริ)  
            กรรมการ                  กรรมการ 
 
 
....................................................    .................................................... 
      (นายสิตางศ์ุ  จุลชาต)                   (นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล) 
             ผู้แทนครู                            ผู้แทนครู 
 
 
.................................................... 
      (นางสิริกร  มหาวงศ์) 
         ผู้แทนผู้ปกครอง 
 
 
 


