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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

(SCHOOL PROFILE) 
 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ประวัติสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2538                  
ถึงประมาณกลางปีพ.ศ. 2554 และได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากเดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ 
เปล่ียนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538             
เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการก ากับดูแลของ
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต                  
ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ท่ี
มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกท้ังยังเป็นผู้บริหารและผู้ก่อต้ังโรงเรียน 
ในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่เลขท่ี  41/1 หมู่ 14              
ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก 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 
ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมท้ังส้ิน 6 หลัง แบ่งเป็น
ห้องเรียน 21 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 

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

พ.ศ.2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.2541-2545   วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์
ฝึกก าลังส ารอง กรมการรักษาดินแดน  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติท่ีอุทิศประโยชน์
ให้แก่งานสารวัตรนักเรียน และนักศึกษาจากจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2542 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
การบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2542-2546  ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
เอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดท าการสอน  

 - ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด              
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒ 

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

พ.ศ.2546   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก  สมศ. และได้รับการประเมิน
อยู่ในระดับดี 

พ.ศ.2548 - ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นเป็นปีแรก 
 - ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการ โดยใช้วิทยาลัยฯ เป็นสถาน ท่ี           
จัดการเรียนการสอน  

พ.ศ.2550 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คะแนน 4.20  ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

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

พ.ศ.2553 ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยได้
เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา 

พ.ศ.2555 ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอน CAI             
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรมจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

พ.ศ.2556 - ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันท่ี 24,25,27 
มกราคม 2557 

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

 - ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คือ 
สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
การบริหาร จัดการเรียนการสอน  และ ได้ เพิ่ มสาขาวิชาใหม่ ใน ระ ดับ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ชา ชีพ ช้ัน สูง  จ าน วน  2 สาขาวิช า คื อ  สาขาวิ ช า
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวสุวภรณ์  น้อยสังข์  นักเรียน
ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.2557 - ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ันปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านั กงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับช้ัน ปวช.1 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 

1) นางสาวพรทิพย์  ยุติศาสตร์ นักเรียนระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาการขาย 
2) นางสาวโสรญา  ลือยาม นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.2558 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวศุภลักษณ์  ใจสาร นักเรียนระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
2) น างส าว ธ น พ ร  ชู จั น ท ร์  นั ก ศึ ก ษ าระ ดั บ ช้ั น ป วส .2  ส าข าวิ ช า

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
พ.ศ.2559 - ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ันปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มใช้ในระดับช้ันปวส.1 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย นั ก เรียนระดับ ช้ันปวช.3  สาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
2) นางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)          
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา  ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยู่ใน 
ระดับดี 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อ 
รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวศศิวิมล  ไกรวงษ์  นักเรียนระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 
2) นางสาวอังควิภา  วงศ์ข า นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2561 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา 
รัตนพาไชย นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและ
กรุงเทพมหานคร  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์            
ปีท่ี 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 - ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น  จากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องใน
งาน “ส่ิงแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปีการศึกษา 
2561  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบ
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วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 
พ.ศ.2562 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 

1) นายกอบการ  เดชานุวัติ นักเรียนระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
2) นางสาวปริชาติ  สุขคง นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 - ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ันปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับช้ัน ปวช.1 

 - เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน 2562 จากเทศบาล
ต าบลบ้านบางม่วง 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบั ติการด าเนินการศูนย์บ่ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 
จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

 - เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีท่ี 6 ณ จังหวัดนนทบุรี  
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน DSN Open House 
2019 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21”               
จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “เปิดโลก
แห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21”  จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE ‘2019 
“ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง” จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบาง          
วัดสุนทรธรรมิการาม   

 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบาง          

วัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยาคม) 
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 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
พ.ศ.2563 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวดารณี 

ทับทิมไทย นักเรียนระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 
 - ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ันปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับช้ัน ปวส.1 และเปล่ียนช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 - ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”              
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี              
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ได้คะแนน 93.69 คะแนน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 
และระดับภาค ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน 

 - ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”              
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 - นายสิตางศ์ุ  จุลชาต  ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการ
สร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและส านึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ”                       
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

พ.ศ.2564 - ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประเภท
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่าง
วันท่ี 16-20 มกราคม 2565 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรมงาน
ส่ิงแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว ปีท่ี 4” ตามโครงการ
คลองสวยน้ าใส ระหว่างวัน ท่ี 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565  ได้น าผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา ช่ือผลงาน “คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดส่ังการผ่าน
เครือข่ายสมาร์ทโฟน” ท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จัดแสดงภายในงาน 

 - ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมน าแสดง เสนอผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ าปีการศึกษา 
2563  มีผลงานดีเด่น จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

 - ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ และนายปวรุตม์  ขาวเหลือง ได้รับเชิญจากสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้เป็น
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วิทยากร ในโครงการอบรมบูรณาการในรายวิชาสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
Google Meet  เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วันท่ี 25 กันยายน 2564 

 
1.2 ที่ต้ัง 

เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง  อ าเภอ บางใหญ่  
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 
 

ด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาด            
ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศท่ีดีท้ังภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประกอบไปด้วย  อาคารเรียน 4 หลัง ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ช้ัน 2 หลัง 
  - อาคาร 2 ช้ัน 2 หลัง 
 ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ห้อง
ปฏิบัติงานส านักงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ห้องเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ 

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 
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 

3. ห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 5 ห้อง 
5. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องวิทยบริการ/ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
7. ร้านค้าวิทยาลัย จ านวน 1 ห้อง 
8. ห้องพยาบาลชาย จ านวน 1 ห้อง 
9. ห้องพยาบาลหญิง จ านวน 1 ห้อง 

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

http://www.wanich.ac.th/
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  สถานท่ีและอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่น  ๆ ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่าง
พอเพียง นอกจากนี้ ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้แก่ 

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

ผักสวนครัว หรือท าแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้ 
- จัดสร้างอาคารห้องน้ า-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสะอาดและสะดวกมากยิ่งขึ้น   
- บริการ Internet  WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน 

นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และท่ัวบริเวณวิทยาลัยฯ จ านวน            

32 ตัว 
 

1.3 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 

 
สัญลักษณ์วิทยาลัย 

 

สีประจ าวิทยาลัยฯ 
สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ                
มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม 
สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความ
ฉลาด ความหมายโดยรวมคือ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เป็นผู้ท่ีมีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นผู้ท่ี
มีระเบียบวินัยท่ีดี และมีคุณธรรม 
 



๘ 

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 าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
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 
 

1.6 พันธกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  พันธกิจท่ี 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม
ท่ัวไป 
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ                       
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
  พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พันธกิจท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็น  
ผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
  พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
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1.7 ค าขวัญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  ความซื่อสัตย์  เป็นนโยบายที่ดีที่สุด 
 

1.8 อัตลักษณ ์   
    ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ  
 

1.9 เอกลักษณ ์   
    เป็นท่ีพึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลก าไร 
 

1.10 คุณธรรมอัตลักษณ ์  
  รับผิดชอบ  วินัย  พอเพียง  

 
1.11 อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  (ภาษาไทย) 

   วนบ. 
 

1.12 อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) 
  WAC. 

 
1. เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในปีการศึกษา 2564 
 2.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ท่ี ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน 

ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การ            
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 16 -20 มกราคม 
2565 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรม
งานส่ิงแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว ปีท่ี 4” 
ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ระหว่างวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

3 ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมน า แสดงเสนอผลการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลงานดีเด่น 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



๑๐ 

 2.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายชยุต  จุลชาต - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น 
ประจ าปี 2565 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

1. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต - ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ครูเพชร
น้ าหนึ่ง ในกิจกรรมวนัครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565 ครูดี...ศรีเอกชน 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน
นนทบุรี 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวสุนทรี  คงทอง - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

1. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาพิมพ์ดีด
ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๑๑ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
และปวส. แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวช. 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก 

 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวช. 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายภัทรุท  นามเมือง - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวส. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๑๒ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางอรทัย  ชินนะประภา - ได้รับเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน

ดีเด่น ประจ าปี 2565 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 

2565 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
น าเสนอขายสินค้า “The 
Marketing Challenge” ระดับ
ปวช. ระหว่างวันท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอขาย ระดับ
ปวช. 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอธิสุ  พันธศรี - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2563 
- ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 

2565 
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-
17 ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. Mrs.Julie Luntao Politico - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



๑๓ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวสุนิษา  ทองสุข - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 
2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 3
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับปวช. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางพชร  หมายนาค - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ ระดับปวช. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
 



๑๔ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรต ิ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น 
ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายภูมินทร์  ช่วยรัมย์ - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
ระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับปวส. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2563 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 
2. นายภัทรุท  นามเมือง 
3. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดี 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ - ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับปวช. 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 



๑๕ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ
ปวส. ระหว่างวันท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 3
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววาสินี  อินทร์แก้ว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับปวส. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
3. นางสาวสุนทรี  คงทอง 
4. นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล 
5. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
6. นางอรทัย  ชินนะประภา 
7. นายภัทรุท  นามเมือง 
8. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมและ
พัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการเรียนวิชาเดียว 
(Block Course) 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๑๖ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 
10. นางสาวโสรญา  ลือยาม 
11. นายมนัส  แก้วเขียว 
12. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
13. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
14. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
15. นายสุวรรณ  แสงดาว 
16. นางพชร  หมายนาค 
17. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
18. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญ

ภาส 
19. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
20. นายอธิสุ  พันธศรี 
21. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
22. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ 
23. นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง 
24. นางสาวชมพูนุท สุนทรพงศ์ 
25. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง 
26. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
27. นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์ 
28. นางสาวปิยะรัตน์  ทองจัด

ทรัพย์ 
29. นางสาวรวีพร  ฤทธิเรือง 
30. นางสาววรรณพร  สุขทวี 
31. นางอารีรัตน์  นาคนก 
32. นางสาวอิศราพร  ปีสาลี 
33. นางสาวเนตรนภา  รื่นเสือ 
34. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 
35. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
1. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
2. นางอรทัย  ชินนะประภา 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสวนาครูท่ีปรึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ระหว่าง
วันท่ี 29-30 กันยายน 2564 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
2. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

- ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



๑๗ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เกี่ยวกับแนวทางการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 วันท่ี 16 
ธันวาคม 2564 

1. นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์ - ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564  
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดร้องเพลงไทยสากล
ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดร้องเพลงไทยประเภทขับ
ร้องเพลงลูกทุ่ง 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววรรณพร  สุขทวี - ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  วันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 



๑๘ 

 2.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
  - ด้านวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลทุนเด็กดีของสังคม 
 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็น

ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นนายกองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนสู่การ
เป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น 
ID-Sign 2021 รุ่นท่ี 2 

- ธนาคารออมสิน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
- สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

ไทย 
 

 
1. นายธนกร  พรายแสง 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

3. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 
4. นายอนุชา  แจ้งไข ่
5. นางสาวอรสา  หอมเจริญ

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี วันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 



๑๙ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. นายสุทิวัส  สะไกร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

2. นายชัยพัฒน์  ทองจาด 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

1. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
2. นายกอบการ  เดชานุวัติ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวกนกพร  ฟังเรว็ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน 
และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมงานส่ิงแวดล้อมศึกษา 
“GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว 
ปีท่ี 4” ตามโครงการคลองสวย       
น้ าใส ระหว่างวันท่ี 12-13 
กุมภาพันธ์ 2565 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 
  -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวกนกพร  ฟังเรว็ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญทอง การประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย (ปวช.) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  
 
 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๒๐ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวพุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การ               
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (ปวช.) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวกฤษณา  ศรีวิเศษ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน (ปวส.) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวมนสิชา  อินทร์แจ้ง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด

ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๒๑ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
5. นางสาวอารีญา  วงศ์เสนา 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญเงิน ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับปวส. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
5. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวกัลยกร  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

2. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 
3. นางสาวสุภานันท์  อุ่นคอย 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะ      
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับปวส. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นายรัตนชัย  ปูเต๊ะ 
2. นางสาวชัฎปภา พงษ์รชตะ 
3. นางสาวฐิตินันท์  บุญประดับ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2สาขาวิชา
การตลาด 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญทอง ทักษะการน าเสนอ
ขายสินค้า ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง ทักษะการน าเสนอขาย
สินค้า ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



๒๒ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวกุลลดา  อินทรสูตร 
2. นางสาวตองจันทร์  มามีทรัพย์ 
3. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การตลาด 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า 
ระดับปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 
2. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุภานันท์  อุ่นคอย 
5. นางสาวกัลยกร อิศรางกูร ณ 

อยุธยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ ช่ือผลงาน “หมอน
ลูกแก้วสมุนไพรรักษาอาการแผล
กดทับ” จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวอารีญา  วงศ์เสนา 
4. นางสาวณัฎฐวรรณ มุ่งอ้อมกลาง 
5. นางสาวเมธาวี  แก้วอ าพัน 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
อนุรักษ์พลังงาน ช่ือผลงาน 
“คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด 
ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน” 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวภวิกา  สุขประกอบ 
2. นางสาวดาราพร  ผลจันทร์ 
3. นายชนากรณ์  ภูวอง 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  ช่ือผลงาน 
“แชมพูสมุนไพรไทย B&G”          
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๒๓ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

1. นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า 
2. นางสาวกนกพร คงมั่น 
3. นายณัฐกิตต์ิ ข ารัก 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  ช่ือผลงาน 
“ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้”  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายสุทิวัส สะไกร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
วิชาการบัญชี ระดับปวช.          
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวณพัฒน์ชา กลีบพิพัฒน์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเรมณฑนา  ศรีอุไร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 

- ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย ทักษะ
วิชาการบัญชี ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายปัญณวัฒน์  สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายโสรัจจ์  ปิ่นเจริญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
พิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๒๔ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายกิตติพงศ์ สุขสว่าง 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายปฏิภาณ มีศรีเนตร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นายธนวัฒน์ อัศวเรืองสุข 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
พิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายสุรชัช  เป่ียมปฐม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต้น ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายพิพัฒน์  บรรดาศักดิ์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น 
ระดับปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายวรวุฒิ  สาระภ ี
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต้น ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายกุลเดช  ตันลือนาม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
งานธุรกิจ ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๒๕ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

1. นายชัยวัฒน์  สิริไพบูลย์กาญจน์ 
2. นายวิศรุต  บรรเลง 
3. นายอิทธิพล  ยิ่งยง 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
ระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ
ปวส. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาววิมลสิริ  บุตรอิ่ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวอรสา  หอมเจริญ 
2. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเพชรา  แจ่มอิ่ม 
2. นางสาวอันธิกา  ศิริวงษ์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
โปรแกรมกราฟิกส์ ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายศุภกร  พรหมมา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายโยเซพ  แซ่เจีย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 
-  ด้านกีฬา 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายนิติธร  โพธิ์ประดิษฐ์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3  
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การ
แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภท
ต่อสู้ รุ่น C ชาย น้ าหนัก 47-51 
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 รอบ
คัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานี
เกมส์” ระหว่างวันท่ี 20-30 
เมษายน 2565  

- จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 2564  มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ  ดังนี้ 
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

พระนคร คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี-การบัญชีบริหาร จ านวน 4 คน คือ 
1.1 นางสาววันนิสา ส าอางกาย  
1.2 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่   
1.3 นางสาวอ้อยใจ ค าพิลา 
1.4 นางสาวธิดา อินถา 

2. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
สุวรรณภูมิ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จ านวน 1 คน คือ นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา 

3. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) จ านวน 2 คน คือ 

3.1 นางสาวนัชชานันท์ สุวรรณหงษ์ 
3.2 นางสาววรินทร ด้วงธิวงค์ 
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2. สภาพปัจจุบัน 
 3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 3  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขาวิชา และช้ันปี (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปวช.  (ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 27 - - 27 45 - 1 46 33 - - 33 106 
- สาขาวิชาการตลาด 66 - - 66 47 - - 47 60 - 4 64 177 
- สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
103 - - 103 95 - - 95 112 - 1 113 311 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

25 - - 25 21 - - 21 40 - 1 41 87 

รวมระดับปวช. 221 - - 221 208 - 1 209 245 - 6 251 681 
ปวส. (ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 39 - - 39 29 - - 29 - - - - 68 
- สาขาวิชาการตลาด 35 - - 35 45 - - 45 - - - - 80 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
36 - - 36 55 - 2 57 - - - - 93 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

6 - - 6 11 - - 44 - - - - 17 

รวมระดับปวส. 116 - - 116 140 - 2 142 - - - - 258 
ผู้เรียนรวมทั้ง
สถานศึกษา 

337 - - 337 348 - 3 351 245 - 6 251 939 
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ตารางที่ 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)  ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวิชาการบัญชี 20 - 2 22 
- สาขาวิชาการตลาด 40 - 2 42 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 - - 38 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 20 - - 20 
รวมระดับปวช. 118 - 4 122 

ระดับปวส.     
- สาขาวิชาการบัญชี 19 - - 19 
- สาขาวิชาการตลาด 17 - - 17 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 - - 6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 52 - - 52 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 - - 11 
รวมระดับปวส. 105 - - 105 
รวมทั้งหมด 223 - 4 227 

 
 3.2  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ 5 จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

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 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 30 22 8 24 6 1 8 21 - 

บุคลากรทาง 
การศึกษา/เจ้าหน้าที ่

17 - - - - - - 14 3 

บุคลากรอื่นๆ (นักการ
ภารโรง/ยาม

รักษาการณ์/พนักงาน
ขับรถ/แม่บ้าน) 

3 - - - - - - - 3 
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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 ี

รวม 54 26 8 28 6 1 12 35 6 
 
ตารางที่ 6 จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

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 2 1 1 1 1 - 1 1 - 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

3 2 1 3 - - - 3 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             
ธุรกิจ 

2 1 1 1 1 - 1 1 - 

สาขาวิชาสามัญ 5 4 1 4 1 1 1 3 - 

รวม 30 22 8 24 6 1 8 21 - 

 
4.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 4.1 การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้จัดการบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย ฯ              
โดยจัดต้ังเป็นคณะกรรมการ เพื่อก าหนดนโยบาย วางแผน ก ากับ ติดตามและตรวจสอบงานในฝ่ายต่าง  ๆ 
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ซึ่งท าให้วิทยาลัยฯ มีความสามารถในการบริหารและจัดการ             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งได้ ดังนี้ 

4.1.1  คณะผู้บริหาร 
 1. นายชยุต จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. นางสาวกาญจนา ค าศิริ ผู้อ านวยการ 
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 3. นายกฤษณ์ ค าศิริ รองผู้อ านวยการ 
 4. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต รองผู้จัดการ 
หมายเหตุ   นายกิตติ  ค าศิริ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564  
 

4.1.2  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  มีหน้าท่ีในการประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ประกอบด้วย 
 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. นายนัยน์ เจริญสุขศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นางกาญจนา กองสุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นางสิริกร มหาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายวิรัตน์ ต้ังสุนันท์ธรรม ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7. นายสิตางศ์ุ จุลชาต ผู้แทนครู 
 8. นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล ผู้แทนครู 
 9. นายกฤษณ์ ค าศิริ กรรมการ 
 10. นางสาวสุนทรี คงทอง กรรมการ 
 11. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการ 
 

4.1.4  คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
   มีหน้าท่ีในการวางแผนแนวทางในการปฏิบั ติงาน ก ากับติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
 1. นายเรืองสันต์      จันมาค้อ ผู้แทนครู 
 2. นางอรทัย ชินนะประภา ผู้แทนครู 
 3. นายศิระพงษ์       จิตตประมวลบุญ ผู้แทนชุมชน 
 4. นางสุดานาฎ เปียยวง ผู้แทนชุมชน 
 5. นางสาววัฒนา ชินสีห์   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 6. นายวรยุทธ นะที   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7. นายชัยพัฒน์ ทองจาด ผู้แทนนักเรียน 
 8. นางสาวดารณี ทับทิมไทย ผู้แทนนักเรียน 



๓๑ 

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. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ หัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา 
 2. นางสาวศรินณา รักแจ้ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายเหตุ   นายกิตติ  ค าศิริ  ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2564  จึงแต่งต้ังนางสาวประชิด ปริญญาชัยศักด์ิ  ด ารงต าแหน่งแทน ตามค าส่ังท่ี วนบ.
005/2564 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 
  



๓๒ 

5.  ผังโครงสร้างวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบรหิารธุรกิจ 
 

 
 

 
 

  



๓๓ 

6.  หลักสูตรการเรียนการสอน ปกีารศกึษา 2565 
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน ท้ังระดับปวช. และปวส. โดยใช้
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2562  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน  3 ปี โดยนักเรียน 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาระดับช้ันปวส.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2563 (รับผู้จบปวช.3 และม.6) ก าหนดระยะเวลา          
ในการเรียน 2 ปี โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
  -   สาขาวิชาการตลาด       สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
  -   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ    
 
 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 
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 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (รับผู้จบปวช.) 
หมวดวิชา การตลาด (หน่วยกิต) 

วิชาสมรรถนะแกนกลาง 
- ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

วิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

รวม 85 
  

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (รับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า) 
หมวดวิชา การตลาด (หน่วยกิต) 

วิชาสมรรถนะแกนกลาง 
- ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

วิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 

13 
0 

รวม 98 
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 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (รับผู้จบปวช.) 
หมวดวิชา การบัญชี การตลาด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 
วิชาสมรรถนะแกนกลาง 
- ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร ์
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

วิชาสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 
4 
0 

รวม 85 85 85 85 
 

- โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (รับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า) 
หมวดวิชา การบัญชี การตลาด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 
วิชาสมรรถนะแกนกลาง 
- ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร ์
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

วิชาสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
วิชาเลือกเสรี 
รายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 

16 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 

13 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 

13 
4 
0 

 
6 
3 
3 
3 
6 

15 
21 
12 
4 
8 

16 
4 
0 

รวม 101 98 98 101 
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7.  การวัดผล ประเมนิผลและรายงานผลการศกึษา 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ  พุ ทธศักราช 2562 และระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

มีการประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
1.  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนท้ังด้านความรู้ 

ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และงานท่ี
มอบหมายรวมท้ังการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา              
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

2. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
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 ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
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 
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ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

4.  นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ          
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพก าหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด  นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน  ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร 
“ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” 

การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(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.  บรรทดัฐานการจัดการศกึษาของวิทยาลัยฯ 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ                            
ในขณะเดียวกันก็ได้ผสมผสานการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมด ารงส่ิงท่ีดีงามของไทย 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าจึงได้ก าหนด            
บรรทัดฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 

๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสังคม  

๒. ให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

๓. พัฒนานักเรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ียอมรับของ
สังคมภายนอก 

๔. พัฒนานักเรียนให้มีการฝึกฝนทักษะ ความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๕. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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9.  การจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ด้านการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพ สามารปฏิบัติได้จริง มีการพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด ารงส่ิงท่ีดีงามของไทยไว้ เป็น
พื้นฐานของจิตใจ จึงได้จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. จัดให้นักเรียนมีการฝึกฝนทางด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้
ทางการฝึกงานในสถานประกอบการและการจัดท าโครงงานตรงตามวิชาชีพของตนเอง 

๓. จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนรู้จักคิด และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยใช้หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

๕. เน้นการเรียนรู้ท่ีมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่ิงดีงามของไทยให้แก่นักเรียน 
๖. จัดการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
๗. จัดการเรียนมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนก้าวทันตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 
 

10.  ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน ดังนี้ 

๑. ทักษะการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง การใช้ความคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
๒. ทักษะการใช้เหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็น หรือในการกระท า  
๓. ทักษะการสร้างภาวะผู้น า และการปฏิบัติตนในสังคมส าหรับโอกาสและสถานท่ีต่าง ๆ 
๔. ทักษะการท างานเป็นกลุ่มมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่ิงดีงามของไทยและรักษาส่ิงแวดล้อม

วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
 
11.  เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบรหิารธุรกิจ มีดงันี้ 

๑. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา 

๒. นักเรียนมีความรู้และความเช่ียวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

๓. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีท่ีดีงามของไทย 
๔. นักเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอัน        

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
๕. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๖. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าท่ีมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๘. สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ีและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปลอดภัย  
๙. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๑๐. สถานศึกษาเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนท่ีดีจาก

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก 
 

12.  นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
  1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพของนักเรียนให้เป็น ผู้ท่ีมี
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  
 2.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีศักยภาพสูง                 
โดยส่งเสริมให้ท าการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขางานหรือหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ผ่านการอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน กระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หลักประชาธิปไตย มีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจส าหรับการปฏิบัติงานทุกระดับ เสริมสร้างศักยภาพให้กับครูผู้สอนผ่านการเขียนโครงการสอน แผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า การวิจัยในช้ันเรียน การนิเทศการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา             
การจัดท าแฟ้มสะสมงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยยึดหลักการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มีการวางแผนงานการปฏิบัติตามขั้นตอน มีการก ากับติดตามตรวจสอบ 
มีการน าผลมาปรับปรุงการท างาน กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน เช่น การใช้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ฐานข้อมูลการเงิน และฐานข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรอย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 
  4. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณา จากความต้องการของนักเรียน และตลาดแรงงาน              
มีการน าภูมิปัญญาความรู้ภายในท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มุ่งขยาย
หลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น และขยายระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและ
ท้องถิ่นต่อไป 
  5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ส่ือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีจ านวนเพียงพอท่ีจะใช้งาน และสรรหานวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน รวมท้ังจัดบุคลากรเพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 



๔๐ 

13.  การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
โอกาส อุปสรรค 

1. เป็นวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งเดียวในอ าเภอ
บางใหญ่ 

2. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการ
เรียนการสอน 

3. มีชุมชน หมู่บ้านรอบบริเวณสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
4. การขยายตัวของชุมชนท าให้การคมนาคมท่ีจะ

เดินทางมาสถานศึกษาท าได้สะดวกขึ้น  
5. ได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก

มากขึ้น 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 

2. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษามีค่านิยมในการเข้า
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต้องเป็น
โรงเรียนของรัฐบาล 

3. สถานศึกษาอยู่นอกเขตการเดินรถไฟฟ้า ท าให้ขาด
โอกาสในการรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะเดินทางจาก
ในเมืองมายังสถานศึกษา 

 
ด้านเทคโนโลยี (Technology) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้นักเรียน 

นักศึกษามีความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. สถานศึกษามีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียน         
การสอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย และมีช่างซ่อมบ ารุง
เป็นประจ า 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี 
เพื่อใช้ในการเรียนและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

4. มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพร่
ผลงานข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  

1. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

1. สถานศึกษาเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนต่ า เมื่อเทียบ
กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในระดับอาชีวศึกษาด้วยกัน 

2. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาท่ีมีรายได้น้อย ได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษามากขึ้น 

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงาน
พิเศษท าเพื่อหารายได้เสริม 

1. ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้ของคนใน
ชุมชนอยู่ในระดับต่ า 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มั่นคง และมี
รายได้น้อยไม่แนน่อน ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา 

3. สถานศึกษามีการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนต่ า     
ท าให้มีรายได้ในการด าเนินการทางการศึกษาน้อย 

 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  

โอกาส อุปสรรค 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นโยบายของรัฐบาลมุ่งสนับสนุนและให้ความส าคัญ

แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่ม                 
มากขึ้น 

3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. นโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษามีความไม่แน่นอน 
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยัง

ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
3. การจัดสรรงบประมาณด้านเงินอุดหนุนค่อนข้างล่าช้า 

 

 
ตารางที่ 8  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (STEP) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นระบบ  
2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน าเป็นทิศทางใน
การจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

3. สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย  

4. สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงานก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

5. สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยติดต้ัง
ท้ังระบบ WI-FI และระบบแลนด์ เพื่อให้นักเรียน  
นักศึกษาได้ใช้ 

6. สถานท่ีและห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
7. มกีารสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กร

ต่าง ๆ  

1. สถานศึกษามีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาสถานศึกษาค่อนข้างน้อย 

2. ผู้บริหารบางฝ่ายยังไม่ท าหน้าท่ีในการบริหารอย่าง
เต็มท่ีท าให้การด าเนินงานของฝ่ายไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร  

 
 



๔๒ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะนักเรียน (Service / Products) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

2. สถานท่ีและห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียน นักศึกษามีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เพิ่มสูงขึ้น 
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าแข่งขันทักษะทาง

วิชาชีพและได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก 
5. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะในและ

นอกสถานศึกษา 
6. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม

ทางด้านความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  
พลานามัยตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจของนักเรียน นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษายังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของสถานศึกษา 

2. การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ 

3. ขาดการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถ
พิเศษท้ังด้านการศึกษา กีฬา และด้านอื่น ๆ อย่าง
จริงจัง 

4. ขาดบุคลากรท่ีเข้ามารับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพิเศษโดยตรง 

 
สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. บุคลากรของสถานศึกษามีวุฒิทางการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท และได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การท างาน 

3. บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรท าให้มีก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
5. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
6. บุคลากรมีการอบรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนหลากหลายวิธีอย่างสม่ าเสมอ 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ 

2. บุคลากรบางฝ่ายท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านสามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้มีไม่เพียงพอ 

3. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
4. ครูขาดทักษะการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

นวัตกรรม และภาษาต่างประเทศ 
5. บุคลากรบางคนขาดความเช่ือมั่นในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 
6. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการศึกษา 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ และเป็นระบบ 

3. การใช้งบประมาณสถานศึกษาโปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 

4. มีการบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. มีการระดมทุนเพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ 

1. งบประมาณท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า
และไม่เพียงพอต่อการพฒันาสถานศึกษา 
 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
2. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนท่ีมีอยู่

อย่างคุ้มค่า 
4. มีการตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
5. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 
6. อาคารสถานท่ีมีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน 

และองค์กรภายนอก 

1. การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังมี
ความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีประพฤติและปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
สูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทร 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย และใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมพัฒนาความรู้
เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด 
5. สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน  โครงการใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
6. สถานศึกษาจัดท าแผนและโครงการท าให้สถานศึกษา

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

2. สถานศึกษามีการติดต่อประสานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้ 
ไม่ได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนเท่าท่ีควร 

3. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เช่ือมโยงท า
ให้เกิดภาระงานในการจัดท าท่ีซ้ าซ้อน ภาระงาน
มาก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

มีกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการใน
รอบปี 

7. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ  มีหลักฐานในการ
มอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 

 
14.  แนวทางการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์จ าเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา 
 สืบเนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) อันเป็น
โรคติดต่ออันตราย ท่ีมีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี และท่ัวประเทศ  ท าให้ส่งผล
กระทบเป็นอย่างมากในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565 
 ทางสถานศึกษาจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์จ าเป็นและเร่งด่วน 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยปฏิบัติตามค าส่ังจังหวัด
นนทบุรี และค าส่ังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ไว้ดังนี้ 

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

หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ              
โดยในแต่ละพันธกิจจะก 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  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ี

มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 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 าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ และได้การยอมรับ
จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  5. บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

  6. การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

  7. มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัด
การศึกษากับทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความ
ถนัด 

  2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

  3. การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

1. ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายได้เต็มศักยภาพ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  2. ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพครู             
มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์                 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถสร้าง 
ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ รวมถึงสามารถน า
งานวิจัย นวัตกรรมและส่ือการสอนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

  4. พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผน
เตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ 
ด้าน 

  5. ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และได้รับผลตอบแทนหรือ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1. นักเรียนมีการพฒันาทางทักษะวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

  2. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การให้บริการ
วิชาการวิชาชีพสามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยงานและ
ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ทางด้าน
วิชาการวิชาชีพได้ 

  4. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย 
โครงการ โครงงาน ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
ท่ีตรงหรือสอดคล้องตามสาขาวิชาของตนเอง 

  6. นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  7. นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

  8. ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro 
Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่งการ
สร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีความเป็นผู้น า และ
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 

  2. นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร           
ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเรียนในรายวิชา
ปกติ 

  3. นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตท่ีดีอันจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 

6. ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อม
ใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. วิทยาลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้งานท่ี
ดี มีความปลอดภัย 

  2. อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ี
ภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวกต่อการใช้
งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 

  3. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่าเรียนรู้และ
ปราศจากมลภาวะ 

  4. สถานศึกษามีการน าส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 

 
 
  



๔๙ 

 

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 าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน 
ให้สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู
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 
95 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

  

2. งานคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้เกิดการก ากับ 
ดูแล และขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 
11 คน 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
มีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ใน



๕๐ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

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

3. เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช.              
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

4. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.            
ทุกสาขาวิชา จ านวน
258 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  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ

ระดับดีมากและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผล
การประเมิน จาก
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก
เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงาน
ภายนอก                   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

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



๕๑ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตรวจสอบได้ 

3. งานบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 
ประเภท 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากการ
จัดการระบบ
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 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้
ระบบฐานข้อมูล
ร่วมกัน ได้รับข้อมูลท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว มาก
ขึ้น 

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            
ได้อย่างครบถ้วน 

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 าหนดระยะเวลา 
ในการตรวจสอบอยู่
เสมอและมี
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

 



๕๒ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน             

มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ  วินัย 
พอเพียง” 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการสถานศึกษา

คุณธรรม 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
เรียนรู้และศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมี
คุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ 
“รับผิดชอบ วินัย 
พอเพียง”  

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
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 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุก
คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ี                  
พึงประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

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

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้นไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
เชิงบวก สอดคล้อง
ตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็น ผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง  
ไม่เกินกว่าร้อยละ 
4 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 



๕๓ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา             
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

4. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดับสถานศึกษา
คุณธรรมข้ึนไป 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา (กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา) 

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

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา          
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ           
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา             
ได้สร้างความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของคน

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมถวายต้น
เทียนพรรษา อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๕๔ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
สามารถรู้วิธีเน้น
แนวทางส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถ 
สืบต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรมวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

1. เพื่อร่วมเฉลิม             
พระเกียรติสมเด็จ           
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็นวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของ
แม ่

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๕๕ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออก
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 

พระบรมราชชนนีพนั  
ปีหลวง 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ระลึกถึงพระคุณของ
แม่โดยการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่และเกิด
จิตส านึกถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายต่อสมเด็จ          
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนั 
ปีหลวง 

4. กิจกรรมวันเฉลิม               
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

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

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๕๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

พระมหากษัตริย ์
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกใน           
พระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 ท่ีได้
สร้างคุณประโยชน์แก่
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
กุศลแด่
พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10   

5. กิจกรรมวันเฉลิม            1. เพื่อร่วมเฉลิมพระ เชิงปริมาณ : 1. คณะผู้บริหาร ครู 



๕๗ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 

เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พระ
บรมราชินี เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็นวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา             
พระราชินี                   
3 มิถุนายน ของ          
ทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี  

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

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายต่อสมเด็จ             
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชิน ี

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

 
  



๕๘ 

 

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 30 

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
ครูมีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของครูท่ีได้รับ
การนิเทศการสอน 

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 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 
 

1. ผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีมาก 

2. ผลการประกัน
คุณภาพภายนอก
อยู่ในระดับดีมาก 



๕๙ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

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

 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

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. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี
การจัดการเรียนการ
สอน ตามโครงการ
สอนและแผน

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 30 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนการ
สอนตามโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า และมี
บันทึกหลังการสอน
ทุกรายวิชาท่ีสอน 
 
 



๖๐ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าแต่ละ
รายวิชาได้อย่าง
ครบถ้วน 

2. การตรวจประเมิน
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า มีผล
การประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ครูผู้สอนท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๖๑ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในทักษะด้านวิชาชีพ รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีดี 

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 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

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

1. ผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีมาก 

2. ผลการประกัน
คุณภาพภายนอก
อยู่ในระดับดีมาก 



๖๒ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สามารถปฏิบัติตาม
หลักการประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 

2. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑. เพื่อให้มีนิสัยในการ
สังเกต จดจ า เช่ือฟัง 
และพึ่งตนเอง 

๒. เพื่อให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต               
มีระเบียบวินัยและ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๓. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญ
ตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๔. เพื่อให้รู้จักท าการ
ฝีมือ  และฝึกฝนให้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 

๕. เพื่อให้รู้จักรักษา
และส่งเสริมจารีต
ประเพณี  
วัฒนธรรมและความ
มั่นคงของ
ประเทศชาติ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 7 

คน 
2. นักเรียน นักศึกษา  

ปวช.1 จ านวน 221 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา  

ทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย 
ซื่อสัตย์ และมี
คุณลักษณะท่ี        
พึงประสงค์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

3. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน มีความเสียสละ 
รู้จักการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. การประเมินผล
การเรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1         
มีผลการเรียนผ่าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

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

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

3. งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

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

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการ

ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จ านวน 23 
คน 
 

1. สถานศึกษาจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะ และ
ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ และมี 
ผลประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
ในระดับต้ังแต่                



๖๓ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์

รองรับการ            
บ่มเพาะผู้เรียน 
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

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

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะ
ให้นักเรียน นักศึกษา 
มีแนวคิดในการ
น าไปใช้ในการเปิด
ธุรกิจเป็นของตนเอง 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. จ านวน 28
คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ชุมชนและผู้ท่ีสนใจ          
ได้เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบธุรกิจตามท่ี
ตนเองสนใจ 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจต่อไป 

3 ดาว 

4. งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง 
ให้มีความพร้อมใน
การเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร 
สถานประกอบการ
ต่าง ๆ และมี
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.3 จ านวน 251 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
มาศึกษาต่อในระดับช้ัน 
ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

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

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



๖๔ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้สถานศึกษาได้

ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม ่ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

ท่ีก าหนดไว้ได้         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนในระบบ          
ทวิภาคีท้ังหมด 

5. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน        
ได้เรียนรู้และศึกษา
ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
โดยมีคุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ 
“รับผิดชอบ  วินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
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 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา         
ทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม        
มีคุณลักษณะท่ี           
พึงประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา       
ทุกคน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี         
มีพฤติกรรมบ่งช้ีใน 
เชิงบวกเพิ่มมากข้ึน 
 
 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวก สอดคล้อง
ตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็น ผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง  
ไม่เกินกว่าร้อยละ 
4 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 
 



๖๕ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา    
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

4. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดับสถานศึกษา
คุณธรรมข้ึนไป 

6. โครงการสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ        
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 



๖๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และยั่งยืน ชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

 
 
  



๖๗ 

 

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 
11 คน 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 681 
คน 

4. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 258 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน
นักศึกษา ได้รับรางวัล
หรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้บริหาร ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์การภายนอกท้ัง
ของรัฐและเอกชน          

1. คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
มีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ใน
ระดับดีมาก และ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผล
การประเมินจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมากเป็น
ประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
ได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอก              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 



๖๘ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการ
สภานักศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. งานบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
การวางแผนทางด้าน
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการเบิก
จ่ายเงินอย่างเป็น
ระบบโปร่งใส ตรง
ตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหารสามารถ

วางแผนทางด้านการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและวาง
แผนการพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

2. ครูและเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินและ
งบประมาณสามารถ
ด าเนินการเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

 

1. สถานศึกษามี
รายจ่ายด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการเรียน
การสอน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
21 ของ
งบด าเนินการ 

2. สถานศึกษามี
รายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ใหผู้้เรียนใช้ความรู้ 
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



๖๙ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 

4. สถานศึกษามี
รายจ่ายส่งเสริม 
สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรัก
ชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬาและ
นันทนาการ                      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 

 
 
 

 

  



๗๐ 

 

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
หน่วยงานต้นสังกัด
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 
11 คน 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช.                  
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
681 คน 

4. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.                 
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน
นักศึกษา ได้รับรางวัล
หรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้บริหาร ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกท้ัง
ของรัฐและเอกชน          
ในการบริหารจัดการ

1. คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
มีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ใน
ระดับดีมากและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา           
มีผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก 
เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงาน
ภายนอก            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษา ได้รับ
การตรวจสอบและ
ประเมินผลการ          



๗๑ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

จัดการศึกษา ใน
งานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงาน        
ต้นสังกัด อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

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 54
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูท่ี

เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา        
ท่ีสอน 

1. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนท้ังหมด  
ไม่เกิน 1:30 

3. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา         
ท่ีสอน 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน          
ไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อปี   
 



๗๒ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของครู และบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา          
ท่ีสอนเพิ่มมากขึ้นและ
มีคุณภาพ 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

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 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู และ

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 
6 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 

 
 

 

 

 
 
 
 



๗๓ 

 

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
พร้อม ๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง  
ให้มีความพร้อมใน
การเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร 
สถานประกอบการ
ต่าง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 จ านวน 251 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา          
ท่ีเข้าร่วม มีรายได้
ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่น ๆ 
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 
สามารถส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนในระบบ             
ทวิภาคีท้ังหมด 

2. โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน 
(มอบทุนการศึกษา) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดี
ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน 
รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี

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



๗๔ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระหว่างผู้ปกครอง 
ครูท่ีปรึกษา และ
วิทยาลัยฯ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีทุนใน
การศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 

ดี หรือยากจนได้รับ
การแก้ไขปัญหาท าให้มี
สถิติของการออก
กลางคันของผู้เรียนลด
น้อยลง 

มีสัดส่วน 1 ทุน 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
100 คน 

3. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกงาน  

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน
จากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง  
ให้มีความพร้อมใน
การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา        

ในระดับช้ัน ปวช.2  
ทุกสาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1      
ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา          

มีความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา         
ได้ฝึกฝน 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
หลาย ๆ ด้าน       
โดยมีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

4. งานระดมทรัพยากร
เครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือ
จากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก

1. สถานศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ        
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง



๗๕ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในการจัดการเรียน
การสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการช่วยเหลือ
ในด้านการจัด
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและ
เครือข่ายท้ังในและ
นอกประเทศ 

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

สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครู และนักเรียน 

นักศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ในการบริจาคเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ หรือส่ิง
อื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 
รายการ/                    
ปีการศึกษา 

5. งานประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ปกครองได้ทราบถึง
ระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยาลัยฯ 
เตรียมปรับตัวให้กับ
สภาพแวดล้อมสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ 

2. เพื่อให้ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1 
จ านวน  221 คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1 จ านวน  116 
คน 

4. ผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมงาน 
 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมงาน อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน



๗๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประทับใจใน
วิทยาลัยฯ และคณะ
คร ู

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง
และนักเรียน นักศึกษา 
ได้เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มากยิ่งขึ้น 

2. ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ 
มีทัศนคติและเจตคติ 
ท่ีดีต่อครูและสถาบัน
มากยิ่งขึ้น 

3. ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ 
มีความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบของ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

ท้ังหมด มีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี 

 

 



๗๗ 
 

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. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา           

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
ตนเองถนัด 

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

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 



๗๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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   
ให้มีความพร้อมใน
การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

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

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา             

มีความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ได้ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงาน
ของนักเรียน 
นักศึกษาในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือ
หลาย ๆ ด้าน โดย
มีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

3. งานอาชีวศึกษาระบบ            
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัด  

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 จ านวน 251 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา     
ท่ีเข้าร่วม มีรายได้

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 



๗๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร                
สถานประกอบการ
ต่าง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนในระบบ
ท้ังหมด 

4. โครงการประกวดผลงาน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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
ประโยชน์ไปใช้ให้

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้

ความรู้ และศักยภาพ
ของตนเพื่อสร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยมีคุณภาพ      
มากขึ้น 

2. สถานศึกษาส่งผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของนักเรียน 
นักศึกษา ส่งเข้าร่วม
ประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลใหน้ักเรียน 
นักศึกษา           
ท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาได้          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
นักเรียน นักศึกษา           
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ



๘๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล  สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 

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

งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 

3. สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 
ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

5. งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

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

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
รองรับการบ่มเพาะ
ผู้เรียน 
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ทดลอง 
ฝึกฝน และ
ปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ จาก
สถานประกอบการ

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการ

ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จ านวน 23 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. จ านวน 28 
คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ชุมชนและผู้ท่ีสนใจ  
ได้เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบธุรกิจตามท่ี
ตนเองสนใจ 
 

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



๘๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะ
ให้นักเรียน นักศึกษา 
มีแนวคิดในการ
น าไปใช้ในการเปิด
ธุรกิจเป็นของตนเอง 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจต่อไป 

6. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1. เพื่อให้มีนิสัยในการ
สังเกต จดจ า เช่ือฟัง 
และพึ่งตนเอง 

2. เพื่อให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัยและเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

3. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญ
ตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

4. เพื่อให้รู้จักท าการ
ฝีมือ และฝึกฝนให้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 

5. เพื่อให้รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม
และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

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

ปวช.1 จ านวน 221 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มี
วินัย ซื่อสัตย์ และมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

2. นักเรียน นักศึกษา        
ทุกคน มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

3. นักเรียน นักศึกษา         
ทุกคน มีความเสียสละ 
รู้จักการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. การประเมินผลการ
เรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1          
มีผลการเรียนผ่าน 
ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 95 ของ 
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

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

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

7. การฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ 

1. ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
พัฒนาก าลังคนสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้
สอดคล้องกับความ

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  
 

1. สถานศึกษามีการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน
ฐานสมรรถนะ 
ให้แก่ผู้เรียนและ
ประชาชนท่ัวไป 



๘๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และ
กลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ Thailand 
4.0 

2. เตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ให้มี
ความสามารถ
ทางด้านทักษะอาชีพ 
เพื่อเพิ่มทักษะ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

3. ยกระดับคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เข้าสู่อาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการและ 
ตลาดแรงงาน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

3. ประชาชนท่ัวไป  
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความสามารถ
ทางด้านทักษะอาชีพ 
เพื่อเพิ่มทักษะ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา          
ท่ีส าเร็จการศึกษา 
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมอบรมมี
ความสามารถทางด้าน
ทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ทักษะปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น ท าให้สามารถ
เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
ได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการ
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันฐาน
สมรรถนะเพิ่มมากขึ้น 

อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 2
โครงการต่อปี 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน
ฐานสมรรถนะ
ร่วมกันอย่างน้อย 
1 แห่ง  

3. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีส าเร็จการศึกษา
มีความสามารถ
ทางด้านทักษะ
อาชีพ เพื่อเพิ่ม
ทักษะปฏิบัติงาน
ได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ของ
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังของรัฐและเอกชน 

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

วิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา           
ทุกสาขาวิชา ได้
ท างานร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มใน
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น า
ความรู้ 
ความสามารถ ท้ังใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชน                    
สถานประกอบการ 
และสถานศึกษา
ภายนอกได้อย่างมี
คุณภาพ 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละ

สาขาวิชา จ านวน 30
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา              

ได้ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ รวมทั้งได้
ท างานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้รับความพึงพอใจใน
ด้านการบริการ
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

1. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขาวิชาให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อหน่วยงาน
องค์กรอื่น 
สถานศึกษาอื่น 
ชุมชน หรือท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 แห่ง
ต่อป ี

2. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
นักเรียน นักศึกษา 
ในแต่ละสาขาวิชา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
ในแต่ละสาขาวิชา 
มีจ านวนช่ัวโมง
เฉล่ีย อย่างน้อย         
9 ช่ัวโมงต่อปี 

4. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับดีมาก 



๘๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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  
ให้มีความพร้อมใน
การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา          

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

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา           

มีความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา         
ได้ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของ
นักเรียน นักศึกษา
ในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือ            
หลาย ๆ ด้าน โดยมี
สัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

3. งานอาชีวศึกษาระบบ            
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง  
ให้มีความพร้อมใน
การเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.3 จ านวน 251 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
มาศึกษาต่อในระดับ 
ปวส.1 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

สนใจในการเข้าศึกษา
ในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ท่ีเข้าร่วม มีรายได้

1. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามี
สัญญาความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 



๘๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร  
สถานประกอบการ
ต่าง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
ใหม่ ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี 
สามารถส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ได้    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนในระบบ
ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๖ 
 

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
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา  
ท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน             
ไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา               
มีผลงานด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และ
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

2. 
 

งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ         
สถานประกอบการ 
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  
 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคมอยู่
เสมอ 
 
 



๘๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา              

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
ตนเองถนัด 

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

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
ตามความถนัด 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 30 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของครูท่ีได้รับ
การนิเทศการสอน 

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



๘๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ครูได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 

สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุก
รายวิชา 

 



๘๙ 
 

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
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน             
ไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  
 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ชุมชนและสังคม 
อยู่เสมอ 
 
 



๙๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา        

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
ตนเองถนัด 

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

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรง
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

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 30 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้าน
การเขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศ
การสอนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของครูท่ีได้รับ
การนิเทศการสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอน
ท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย
เทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ          



๙๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 

สามารถก าหนด
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

ท่ีพึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 

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 30

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน     
มีการจัดการเรียน
การสอนตาม
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า และ
มีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชา            
ท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า มีผลการ
ประเมนิอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ครูผู้สอนท้ังหมด 

 
  



๙๒ 
 

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 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู
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 
95 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 

  



๙๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. งานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา          
ท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน
ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและ 
มีคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน           
ไม่น้อยกว่า 15
ช่ัวโมงต่อปี  

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา           
มีผลงานด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนผลงาน
ท่ีได้รับการคัดเลือก
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
สัมพันธ์กับรายวิชา      
ท่ีสอน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูท่ี

เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนหรือ
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา             
ท่ีสอน 

1. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อ
นักเรียนท้ังหมด 
ไม่เกิน 1:30 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. โครงการสถานศึกษา

คุณธรรม 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
เรียนรู้และศึกษา
ตามแนวทาง
สถานศึกษา
คุณธรรม โดยมี
คุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ 
“รับผิดชอบ  วินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาระดับ
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษาระดับ
ปวส. ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา          
ทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ี          
พึงประสงค์ตรงตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา          
ทุกคน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี             
มีพฤติกรรมบ่งช้ีในเชิง
บวกเพิ่มมากข้ึน 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา         
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรม และ
สามารถน าหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตได้ 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวก สอดคล้อง
ตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท า
ความผิดน้อยลง  
ไม่เกินกว่าร้อยละ 
4 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

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

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน หรือผลงานอื่น ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลท่ัวไป รวมทั้งยังสามารถน าไปจัดแสดงหรือประกวดจนได้รับ
รางวัลต้ังแต่ระดับจังหวัด 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 30 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาส 

ในการท างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือ
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการ
สอน หรือผลงานอื่น ๆ 
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 65 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. สถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2. งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา        
ท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและ       
มีคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน            
ไม่น้อยกว่า 15
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

3. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของตนเองท่ีได้รับ
รางวัล 

2. เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนท่ีได้รับ
รางวัล 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 

ความสามารถ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 

 
  



๙๘ 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ และสามารถเขียนโครงการสอน แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า โดยมีการสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ทุก ๆ ด้าน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา           
ท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน
ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา        
ท่ีสอนเพิ่มมากขึ้นและ
มีคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน             
ไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา             
มีผลงานด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 

1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคม 
อยู่เสมอ 



๙๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

681 คน  
3. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา           

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
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 30 

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมี

โครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน        
มีการจัดการเรียน
การสอนตาม
โครงการสอนและ
แผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า และ
มีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชา          
ท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการ
สอนและแผน
เตรียมการสอน
ล่วงหน้า  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน



๑๐๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ครูผู้สอนท้ังหมด 

4. 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 : 
๑. ครูผู้สอน จ านวน 30 

คน 
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 

1. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของ
ครูมีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของครูท่ีได้รับ
การนิเทศการสอน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีดี
เป็นท่ียอมรับแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

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 าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร คณะครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 54 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 
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 
95 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 54
คน 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรง



๑๐๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา          
ท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและ             
มีคุณภาพ 

 

หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน          
ไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา             
มีผลงานด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และ 
อื่น ๆ เข้าประกวด
ได้รับรางวัล            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

3. งานส่งเสริมนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
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 30

คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาสใน

การท างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือ
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการ
สอน หรือผลงานอื่น ๆ 
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 65 ของ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ



๑๐๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
งานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

3. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูได้น า
ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
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 54
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 
6 ของจ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้ังหมด 

 



๑๐๔ 
 

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. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเช่ียวชาญใน
ทักษะวิชาชีพของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา        
ได้ใช้ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพไป
แข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส.             
ท่ีได้รับการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

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 าวิชาชีพท่ี
ได้รับมาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 
 
 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน     
มีผลการแข่งขันใน
ระดับเหรียญ
ทองแดง เหรียญ
เงินและเหรียญทอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
ท้ังหมดของ
สถานศึกษา 

 



๑๐๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. โครงการวานิชนิทรรศ 1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่าง ๆ 

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

 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน สถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่น ๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทาง

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

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการ                 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความ              
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ มีผล
การประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 



๑๐๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษา ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ เกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการ
เรียนการสอน ด้าน
การเรียนรู้  การกีฬา
และการแสดง  

3. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้ ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 
นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
เกิดความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา 
ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนให้มากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา                   

ทุกคน ได้ศึกษาเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ จากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
เพิ่มมากขึ้น 

 

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

2. นักศึกษาในระดับ 
ปวส. ทุกสาขาวิชา 
จะต้องมีช่ัวโมงใน
การอบรม สัมมนา 
ดูงานนอกสถานท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของ
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 
10 ช่ัวโมง/คน/ป ี
 
 
 



๑๐๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียน นักศึกษา 

มีผลการเรียนเฉล่ีย
ท่ีสูงขึ้นทุกปี 

4. งานติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อส ารวจติดตาม
และเก็บข้อมูลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
มากท่ีสุด  

2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลด้านความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่าง ๆ ท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ไปท างานหรือศึกษา
ต่อ  

3. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่าง ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น 

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

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 251 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 142 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา

ภายใน 1 ปีทุกคน 
ได้รับการส ารวจ
ติดตาม และเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา
ต่าง ๆ ท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าไปท างาน
หรือศึกษาต่อ ได้รับ
ความพึงพอใจในผล
การปฏิบัติงานหรือ
ด้านคุณลักษณะท่ี       
พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นอย่างดี 

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

1. สถานศึกษามีข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา
จ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้
งานท าในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มี
การส ารวจความ 
พึงพอใจต่อ
คุณภาพ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็น
รายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบ
กลับ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 จาก
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 



๑๐๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษาต่าง ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น 
  

3. สถานศึกษามี
จ านวนข้อมูลตอบ
กลับท่ีมีผลประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะท่ี               
พึงประสงค์เฉล่ีย 
4.00-5.00 ต้ังแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

5. โครงการการพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะการ
เรียนออนไลน ์

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้
และทักษะด้านการ
ใช้ Google 
Classroom และ 
Google Meet เพื่อ
ใช้ในการเรียน 
Online ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา                  
มีความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ท้ังจาก
คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ              
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อจัดท าส่ือการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ Google 
Classroom และ 
Google Meet เพื่อ
ใช้ในการเรียน 
Online ให้แก่

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา           

ท่ีเข้ารับการอบรมการ
เรียนออนไลน์ ทักษะ
ด้านการใช้ Google 
Classroom และ 
Google Meet เพื่อใช้
ในการเรียน Online 
ได้อย่างถูกต้องและ           
มีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ท่ีเข้ารับการอบรมการ
เรียนออนไลน์ มี
ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ท้ังจาก
คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ ได้

1. นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการเรียน
ออนไลน์ มีความรู้
และทักษะด้านการ
ใช้ Google 
Classroom และ 
Google Meet 
เพื่อใช้ในการเรียน 
Online ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 



๑๐๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียน นักศึกษา 
โดยเผยแพร่ผ่าน
ทางส่ือสารสนเทศ
ต่าง ๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

  



๑๑๐ 
 

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. โครงการสถานศึกษา

พอเพียง 
1. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน รู้และ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจการเข้า
ร่วมโครงการ             
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 



๑๑๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ        
สถานประกอบการ 
ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนใน
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา            

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
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 



๑๑๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. งานพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษา รู้สึก
ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จท่ี
สามารถจบ
การศึกษาได้ 

2. เพื่อเสริมสร้างความ
มุ่งมั่นให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาให้มีความมุ
มานะ ในการเรียน
ต่อไปในอนาคต 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.3 
จ านวน 251  คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.2 จ านวน 142 
คน 

4. ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมพิธี 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้เข้าร่วม
แสดงความยินดีกับผู้ท่ี
จบการศึกษา อันเป็น
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมากยิ่งขึ้น  

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
ก าลังจะจบการศึกษา 
มีทัศนคติและเจตคติ 
ท่ีดีต่อครูและสถาบัน
มากยิ่งขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา มี
ความรักผูกพัน และมี
ความสามัคคีกันมาก
ยิ่งขึ้น 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมงาน อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีจบการศึกษา           
เข้าร่วมงาน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของจ านวนผู้
จบการศึกษา
ท้ังหมด 

 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานในสถาน
ประกอบการจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมโดยการท างานบริการสังคม โดยใ ช้
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 ท้ังใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชน                      
สถานประกอบการ
และสถานศึกษา
ภายนอกได้อย่างมี
คุณภาพ 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละ

สาขาวิชา จ านวน 30
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้

ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ รวมทั้งได้
ท างานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอก
ได้รับความพึงพอใจใน
ด้านการบริการ
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษา
ด าเนินการให้แต่ละ
สาขาวิชาให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ
ต่อหน่วยงาน
องค์กรอื่น 
สถานศึกษาอื่น 
ชุมชน หรือท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 แห่ง
ต่อป ี

2. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
นักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการให้
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมในแต่ละ
สาขาวิชา มีจ านวน
ช่ัวโมงเฉล่ีย อย่าง
น้อย 9 ช่ัวโมงต่อปี 

4. ผลการประเมิน
ความ               
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับดีมาก 



๑๑๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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
ประกอบการต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา        

ในระดับช้ัน ปวช.2  
ทุกสาขาวิชา และ
ระดับช้ัน ปวส.1        
ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

มีความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา          
ได้ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในหรือ
ด้านการศึกษาดู
งานของนักเรียน 
นักศึกษาในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลาย 
ๆ ด้านโดยมี
สัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่งต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
 

 
 
 

  



๑๑๕ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี 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
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.                 
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.                 
ทุกสาขาวิชา จ านวน
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา            

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
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 



๑๑๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. 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
ประโยชน์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช.               
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.                   
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
258 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
อย่างดี 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลใหน้ักเรียน 
นักศึกษาท า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
นักเรียน นักศึกษา
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 

3. สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 



๑๑๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์             
งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

3. โครงการวิจัย (เบื้องต้น) 
ในสาขาวิชาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัย
เบ้ืองต้น 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิด
กระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

3. เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

4. เพื่อให้เกิดทักษะใน
การท างานร่วมกัน 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถ
เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ด้านการวิจัย
ไปสู่สังคมภายนอก 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวส.1 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
116 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  

 

1. นักเรียน นักศึกษา
ส่งงานวิจัยเข้าร่วม
แข่งขัน ได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของ
จ านวนผลงานท่ี
เข้าร่วมแข่งขัน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผู้เรียนระดับ          
ปวส.1 ท้ังหมด 

 
  



๑๑๘ 
 

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
หลักสูตรท่ีตนเอง
ถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา     

มีโอกาสในการเลือก
เรียนในหลักสูตรท่ี
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 



๑๑๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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
ประกอบการต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

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

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

มีความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ได้ฝึกฝน และพัฒนา
ตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของ
นักเรียน นักศึกษา
ในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือ หลาย ๆ ด้าน 
โดยมีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

 

 

 

 

 

  



๑๒๐ 
 

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
มาตรฐานวิชาชีพท่ีมี
มาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา             
ได้ศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้และ
ประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ             
ให้มากขึ้น 

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

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช.3 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
251 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
142 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช.3             
ท่ีสมัครใจเข้าทดสอบ 
ได้รับการทดสอบทาง
การศึกษา มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับช้ันปวช.3 และ
ปวส.2 เข้าทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ มีผล
การทดสอบผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

1. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์
จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรก           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.3 และ
ปวส.2 ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้าท าการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติ 
(V-NET) มีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับ
ดี 

 
 
 
 
 

  



๑๒๑ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมท้ังยังเป็นการยกย่องผู้เรียนท่ีกระท า
ความดี มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก อันเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 

กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษารางวัล
พระราชทาน 

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา                    
ท่ีผลงานดีเด่น เข้า
คัดเลือกเป็นนักเรียน 
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. โครงการเสริมสร้าง
พลานามัยต้านภัย            
ยาเสพติด 

1. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาได้มีการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาแสดงออก
ถึงกิจกรรมกีฬาท่ี
ตนเองชอบและถนัด 

3. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีโอกาส
ร่วมท ากิจกรรม
ทางด้านกีฬา

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ทุก
สาขาวิชาท่ีสนใจเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
และสังคม 

2. นักเรียน นักศึกษา
แสดงออกถึงกิจกรรม
กีฬาท่ีตนเองชอบและ

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลในการ
แข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
ต้ังแต่ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ประเทศ 



๑๒๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประเภทต่าง ๆ 

4. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาได้รู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากส่ิงเสพ
ติด 

 

ถนัด 
3. นักเรียน นักศึกษามี

โอกาสร่วมท ากิจกรรม
ทางด้านกีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

4. นักเรียน นักศึกษาได้
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

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
ประโยชน์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 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
สถานศึกษ 

3. สถานศึกษา ได้รับการ               

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ
ดูแลใหน้ักเรียน 
นักศึกษาท า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  โดย
ผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาได้     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
นักเรียน นักศึกษา
ส่งผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เข้าแข่งขัน
ให้ได้รับรางวัล



๑๒๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และสังคม ยกย่องและยอมรับใน

การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพจากบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมภายนอกเป็น
อย่างดี 

ระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ
ชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่ง
แข่งขันทั้งหมด 

3. สถานศึกษาได้น า
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

4. โครงการอบรม/แข่งขัน 
เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถกลุ่ม 
นักเรียน นักศึกษา
พระราชทาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาท่ี
เป็นตัวแทนเข้า
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานได้มี
ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ           
ท่ีสูงขึ้น 

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

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

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

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
คัดเลือกนักเรียน
นักศึกษารางวัล
พระราชทาน 
ได้รับการคัดเลือก
เป็นนักเรียน 
นักศึกษารางวัล
พระราชทานในทุก
ระดับ 



๑๒๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. งานคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา รางวัลลูกท่ีมึ
ความกตัญญูอย่างสูงต่อ
แม ่

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
ความกตัญญู ต่อบิดา
มารดาและผู้มี
พระคุณ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

3. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ความกตัญญูได้เข้า
แข่งขันเพื่อรับรางวัล
ลูกกตัญญูของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ปวช. และปวส. ท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเป็น

ผู้ท่ีมีความกตัญญูรู้คุณ
ต่อบิดามารดาและผู้มี
พระคุณ และสามารถ
ส่งผลงานของตนเอง
เข้าร่วมแข่งขันใน
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
จัดการแข่งขันในด้าน
ความกตัญญูได้ 

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลลูกท่ีมี
ความกตัญญูอย่าง
สูงต่อแม่ จ านวน 1 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีความกตัญญูและ
มีคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงค์
มากกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

 

6. งานส่งเสริมความสามารถ
พิเศษดีเด่นของผู้เรียน 

1. เพื่อคัดเลือกและ
ส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ได้แสดง
ออกมาในทางท่ี
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาได้สร้าง
ผลงานท่ีมีคุณภาพ
และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังในและ 
นอกหลักสูตรได้ 
และสามารถส่งเข้า
ร่วมประกวด แข่งขัน
ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ได้ 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท้ังใน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้
แสดงความสามารถ
พิเศษอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
ผลงานท่ีสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังในและ 
นอกหลักสูตรได้ และ
สามารถส่งเข้าร่วม

1. นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษ สามารถ
สร้างผลงานมี
คุณภาพและ
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังในและ 
นอกได้มากขึ้นและ
ได้รับการยอมรับ
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา
สามารถส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด 
แข่งขันทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา และ
ได้รับรางวัลท้ังใน
ระดับสถานศึกษา 



๑๒๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของ
นักเรียน นักศึกษา 

ประกวด แข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้มากขึ้น 

จังหวัด ภาค และ
ชาติ 

 
  



๑๒๖ 
 

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                       
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ี           
พึงประสงค์ ในการ
เข้าท างาน ให้ได้รับ
การยกย่อง เชิดชู
เกียรติต่อสาธารณชน 

3. เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถยืนยันต่อ
สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ        
ได้ว่านักเรียน 
นักศึกษา ท่ีได้รับ            
เกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ เป็นผู้ท่ีมี
คุณลักษณะท่ีดี
เหมาะสมกับการ
ท างานในยุคปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน มีความประพฤติดี 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ            
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงานต่าง ๆ 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 
6 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

 



๑๒๗ 
 

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  
มีความรับผิดชอบ
และสามารถท 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 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

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

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการ
การแข่งขันในรายการ
ต่าง ๆ ขององค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 

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

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

 



๑๒๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่าง ๆ 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ               
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่น ๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทาง
สถานศึกษา ท าให้เกิด

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

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการ               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความ              
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ มีผล
การประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50          
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 



๑๒๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ เกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการ
เรียนการสอน ด้าน
การเรียนรู้ การกีฬา
และการแสดง  

3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 251 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 142 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 
 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 



๑๓๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. โครงการพัฒนาส่งเสริม

ภาษาต่างประเทศ 
(กิจกรรมวันคริสต์มาส) 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา         
มีความรู้เกี่ยวกับ
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
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ จ านวน 104 
คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ใน
สาขาอื่น ๆ ท่ีสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ทุกคน ได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาด้วย 
 

1. คณะครู อาจารย์ 
และนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช. และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรม                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

5. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากรและ



๑๓๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

681 คน  
3. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา          

มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา
รู้จักกฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬามากขึ้น 

นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. 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.              
ทุกระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา  
ได้ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ทรัพย์สิน ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมทั้งการจัด

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 



๑๓๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

7. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

4. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชงิปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

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

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ         
ในการเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

8. กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 

1. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา มี
เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน 
นักศึกษา มีการ
ปฏิบัติงานเป็นตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอย่าง
ถูกต้องท้ัง



๑๓๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้เรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาค และหน้าท่ีตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

3. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา  
มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษา
ไว้ซึ่งประโยชน์ท้ัง
ปวงของสถานศึกษา 

4. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา                  
มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
รู้จักการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง 

 

สถานศึกษา  
2. นักเรียน นักศึกษา

ได้ใช้สิทธิ์การ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งประธาน
สาขาวิชา และ
นายก อวท. ของ
สถานศึกษา ตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

9. กิจกรรมวานิชสัมพันธ ์ 1. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้
แสดงออกถึงความ
สามัคคีในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.3 
จ านวน 251 คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.2 จ านวน 142 
คน 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
นักเรียน นักศึกษา 
และศิษย์เก่าท่ีเข้า
ร่วมงาน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 



๑๓๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. ศิษย์เก่า 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา         
มีความผูกพันกันมาก
ยิ่งขึ้น  

2. นักเรียน นักศึกษาท่ี
ก าลังจะจบการศึกษา 
มีทัศนคติและเจตคติ 
ท่ีดีต่อครูและสถาบัน
มากยิ่งขึ้น 

3.  นักเรียน นักศึกษา  
มีความรักผูกพัน และ
มีความสามัคคีกันมาก
ยิ่งขึ้น 

 

  



๑๓๕ 
 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

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

กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเรียนใน
รายวิชาปกติ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา (กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา) 

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

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา           
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ              
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู  

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา           
ได้สร้างความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของคน
ในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๓๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สามารถรู้วิธีเน้น
แนวทางส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. กิจกรรมวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 

1. เพื่อร่วมเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็น       
วันเฉลิม                
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของ
แม ่

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ระลึกถึงพระคุณของ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๓๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของไทยท่ีแสดงออก
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 
 

แม่โดยการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่และเกิด
จิตส านึกถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จ             
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง 

3. กิจกรรมวันเฉลิม               
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
10 

 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดี     
แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็น           

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๓๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระราชกุศล         
แด่พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกใน           
พระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 ท่ีได้
สร้างคุณประโยชน์แก่
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
กุศลแด่
พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10   
 
 



๑๓๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. กิจกรรมวันเฉลิม         

พระชนมพรรษา            
พระบรมราชิน ี

1. เพื่อร่วมเฉลิม          
พระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี เนื่อง
ในวโรกาสท่ีเป็น   
วันเฉลิม           
พระชนมพรรษา 
พระราชินี 3 
มิถุนายน ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี  

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็น          
พระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จ             
พระนางเจ้าสุทิดา 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม                      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๔๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระบรมราชิน ี

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 251 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
142 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. งานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รู้จักการวางแผน  
มีความรับผิดชอบ
และสามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

 
 

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

2. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินผลการ
ด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพใน



๑๔๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสบความส าเร็จ 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์สร้าง
เจตคติท่ีดี ในการ
ท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

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

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการ
การแข่งขันในรายการ
ต่าง ๆ ขององค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 

อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
(อวท.) ในระดับ
ดีเด่นท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 

 

7. โครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ 
(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 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ จ านวน 4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ จ านวน 104 
คน 

3. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
สาขาวิชาท่ีสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 

1. คณะครู และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรม                 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 



๑๔๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม และ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

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

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุก

คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คน ได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาด้วย 

8. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ มีการ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ           
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3.  สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 



๑๔๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

ชุมชน ได้เห็นถึงคุณค่า
ของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชน มีการพัฒนาท่ี
สมดุลและยั่งยืน 

9. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา  
ได้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ 
และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์
ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล
และเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในด้านต่าง ๆ 

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

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ           
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่น ๆ 
ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับการ

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

2. จ านวนบุคคล 
สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
ภายนอก เข้าร่วม
โครงการ             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการ มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50 ข้ึน
ไป ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 



๑๔๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ให้แก่สาธารณชน ประชาสัมพันธ์ทั้งใน

รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้า
ร่วมงาน แสดงผลงาน
และเข้าแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทาง
สถานศึกษา ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ เกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการ
เรียนการสอน ด้าน
การเรียนรู้ การกีฬา
และการแสดง  

10. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาห่างไกล         

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส.          
ทุกสาขาวิชา จ านวน 
258 คน 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป           



๑๔๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ยาเสพติด และ
อบายมุขต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา
รู้จักกฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬามากขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

11. 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 51 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม           
เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และสามารถน าเอา
ประสบการณ์ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชนและสังคม 

1. ครู เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

 



๑๔๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
12. 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.            
ทุกระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา                  
ได้ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ทรัพย์สิน ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึน้ไป         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

13. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 
9 (วันพ่อแห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่อง
ในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 
 
 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

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



๑๔๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ร่วมกันร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ท่ีมี
ต่อปวงชนชาวไทย 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ได้ร่วมกันร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา       
ภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ท่ีมีต่อ
ปวงชนชาวไทย 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

14. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอัน           
พึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและ

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  

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



๑๔๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อใหน้ักเรียน 

นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

สาธารณประโยชน์ ได้
เป็นอย่างดีและมี
คุณภาพ 

15. โครงการประกวด
ภาพถ่ายภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดง
ความสามารถใน
การถ่ายภาพใน
มุมมองของตนเอง
อย่างเต็มท่ี 

2. เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และฝีกฝนใน
หลักการถ่ายภาพให้
มากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อสร้างความ
ช านาญในการใช้
กล้องดิจิทัลหรือ
กล้องมือถือ ให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 51 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน  681 คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา           
มีความรู้และทักษะ
ทางด้านการถ่ายภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
สามารถถ่ายภาพได้
ตามมุมมองของตนเอง
โดยใช้หลักการ
ถ่ายภาพเบ้ืองต้นได้
อย่างสวยงาม 

1. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีผลประเมินความ
พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ส่งผลงานเข้า
ประกวดไม่           
น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด 

3. ผลงานท่ีส่งเข้า
ประกวด ท่ีได้รับ
รางวัล ได้รับการ
เผยแพร่ให้แก่
สาธารณชน   

16. โครงการอาชีวศึกษา
บูรณาการอาชีพเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน    
(108 อาชีพ) 

1. เพื่อจัดการฝึกอบรม
วิชาชีพให้กับครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนท่ีสนใจ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 54 คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน  681 คน 

1. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป          
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีผลประเมินความ



๑๔๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้ผู้ท่ีเข้าร่วม

การฝึกอบรมน า
ความรู้ และทักษะท่ี
ได้ไปประกอบอาชีพ
ต่อไป 

3. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

4. ประชาชนท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
มีความรู้ และทักษะท่ี
ได้ไปประกอบอาชีพ
ต่อไป 

2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ ไปประกอบอาชีพ
ของตนเองในอนาคต 

 
 

พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  

2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป           
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพได้ 

3. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป          
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
95  มีทัศนคติท่ีดี
ต่อทางวิทยาลัยฯ  

17. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) 

1. เพื่อสร้างวินัยในการ
เล่นเกมส์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
และให้เป็นที่ยอมรับ
แก่บุคคลท่ัวไปและ
มองการเล่นเกมส์ ให้
เป็นไปในทางบวก 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษาท่ี
สนใจในเรื่องของ
เกมส์ ให้เป็นนักกีฬา
อีสปอร์ต 

3. เพื่อจัดเป็นสถานท่ี 
ให้ทุกคนท่ีสนใจใน
ด้านเดียวกัน มา

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน  681 คน 

2. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

รู้จักการแบ่งเวลาใน
การเล่นเกมส์ และ
การเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและมีวินัยใน
การเล่นเกมส์ท่ีดี 
 

1. นักเรียน นักศึกษา     
ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ผลประเมินความ 
พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85  

2. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีความประพฤติท่ีดี
และมีผลการเรียน 
ท่ีสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 



๑๕๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รวมตัวกันแสดง
ความสามารถและ
ความคิดเห็นต่าง ๆ  

2. ผู้ปกครองและบุคคล
ต่าง ๆ มีมุมมองใน
การเล่มเกมส์ของ
นักเรียน นักศึกษา 
เป็นไปในทางบวกเพิ่ม
มากขึ้น 

 
 
 
 

 

 

 

  



๑๕๑ 
 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด
และสติปัญญา รู้จักการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตท่ีดีอันจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา (กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา) 

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

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา              
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบต่อกัน
มายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีใน
ใจเข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี

และนักเรียน นักศึกษา 
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา         
ได้สร้างความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของคน
ในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา 
สามารถรู้วิธีเน้น

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา อยู่ในระดับ
ดีมาก 

 



๑๕๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แนวทางส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. กิจกรรมวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 

1. เพื่อร่วมเฉลิม          
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็น          
วันเฉลิม            
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณ             
ของแม ่

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออก

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง 

2. นักเรียน นักศึกษา            
ได้ระลึกถึงพระคุณ
ของแม่โดยการ

1. คณะผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๕๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี 

แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่
และเกิดจิตส านึกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จ             
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง 

3. กิจกรรมวันเฉลิม               
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
10 

 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมท ากิจกรรม           
จิตอาสา เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ         

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา
ร่วมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๕๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกใน           
พระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 ท่ีได้
สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่าง
อเนกอนันต์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความ
สามัคคีโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

4. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา สาธารณ 
ประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10   
 
 

 



๑๕๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. กิจกรรมวันเฉลิม         

พระชนมพรรษา               
พระบรมราชิน ี

1. เพื่อร่วมเฉลิม          
พระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี เนื่อง
ในวโรกาสท่ีเป็น   
วันเฉลิม                 
พระชนมพรรษา 
พระราชินี 3 
มิถุนายน ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี  

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็น             
พระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรม
ราชินี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จ           
พระนางเจ้าสุทิดา 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 



๑๕๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระบรมราชิน ี

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้าน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 251 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวส.2 ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
142 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน
มากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามาก
ขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

6. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคลท่ัวไป 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 
 



๑๕๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิทยาลัยฯ ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนใน
บริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชน ได้เห็นถึงคุณค่า
ของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณ
ชุมชน มีการพัฒนาท่ี
สมดุลและยั่งยืน 

3. สถานศึกษาได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการการ
ประเมินให้เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง 

7. 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
ต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารู้กฎกติกา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา         

มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 



๑๕๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์การละเล่น
ของไทย 

2. นักเรียน นักศึกษา       
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จัก
กฎกติกา มารยาท          
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

8. 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.        
ทุกระดับช้ันท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา  
ได้ร่วมกันเสียสละเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ท่ีด้อยโอกาสใน
ชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อย
โอกาสในชนบท ได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ทรัพย์สิน ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสนใจเข้าร่วม 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วม
ประเมิน 

9. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา   

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น เป็น
ระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัย
จากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาของครู 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 
 



๑๕๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศ เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน         
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่
นักเรียน นักศึกษา 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 

นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น 
พักผ่อน มุมอ่าน
หนังสือ หรือท า
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้มาก
ขึ้น 

2. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้า
มาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ                   
มีส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน            
มีต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเย็น สวยงาม 

4. ครู นักเรียน นักศึกษา 
มีห้องเรียนท่ีสะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ 

5. สภาพภายใน          
วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

2. ส่ิงแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา               
มีความสวยงาม
และปลอดภัย  
การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อป ี

10. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษาใน
การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 
 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 



๑๖๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 

3. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอัน          
พึงประสงค์ 

4. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

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

85  
2. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

11. งานตรวจสารเสพติด 1. เพื่อเป็นการประเมิน
สภาวะทางร่างกาย
และจิตใจของ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลประจ าตัวของ
ผู้เรียนสะดวกต่อการ
ดูแลช่วยเหลือ 

3. เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา               

มีร่างกาย สุขภาพจิตท่ี
ดีอันจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีช่วย
เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เป็นคน
เก่ง คนดีและมี

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 
85 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา 
มีผลการตรวจ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ปราศจากโรค              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 



๑๖๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความสุข 

12.  งานบริหารความเส่ียง 1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ 
เข้าใจหลักการ และ
กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบข้ันตอน 
และกระบวนการใน
การวางแผนบริหาร
ความเส่ียงของ
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียง
ของนักเรียน 
นกัศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

4. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่ือสารและ
สร้างความเข้าใจ 
ตลอดจนเช่ือมโยง
การบริหารความ
เส่ียงกับกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ 

5. เพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบของความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับ
วิทยาลัยฯ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน 681 คน 

2. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

เป็นผู้ท่ีมีวินัย มีความ
ประพฤติท่ีดี รู้จัก
หลีกเล่ียงจากความ
เส่ียงท้ัง 5 ด้าน  

2. ผู้ปกครอง มีความ
เช่ือมั่นและความ
ไว้วางใจในการดูแล
นักเรียน นักศึกษา
ของทางวิทยาลัยฯ 
เพิ่มมากขึ้น 

 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีมีความประพฤติ
ท่ีดีและมีผลการ
เรียนท่ีสูงขึ้น            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

13. โครงการการเสริมสร้าง
และปลูกฝังพฤติกรรม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีสุขภาพ
ท่ีดีตามเกณฑ์หลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ 
10 ประการ 

2. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามี

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน 681 คน 

2. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

1. นักเรียน นักศึกษา
มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ
ต้ังแต่ระดับดี         
ขึ้นไป หรือมีการ
เปล่ียนแปลง



๑๖๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สมรรถภาพทาง
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาดูแลตัวเอง
เบ้ืองต้นด้านสุขภาพ 
 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง            
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง         
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ี
ป้องกันได้  

2. นักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามแนวทางสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 
ประการ เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์สุขภาพขั้น
พื้นฐานในการดูแล
ตนเอง 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 55 ของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

2. นักเรียน นักศึกษา
มีพฤติกรรม
สุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ
ต้ังแต่ระดับดีขึ้น
ไป หรือมีการ
เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 55 ของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

14. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก 
ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรัก 
เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
พรรณไม้ในด้าน 
ต่าง ๆ 

2. เพื่อให้วิทยาลัยฯ 
เป็นแหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้และ
บ ารุงรักษาอันเป็น
ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

3. เพื่อใช้เป็นแหล่ง
พักผ่อน 

4. เพื่อใช้เป็นส่ือและ
แหล่งเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน 681 คน 

2. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา

และครูทุกคนได้ใช้
บริเวณท่ีจัดแสดง
พันธุกรรมพืชเป็นส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับพรรณไม้ใน
วิทยาลัยฯ  

2. นักเรียน นักศึกษาทุก
คนมีจิตส านึกและเห็น
คุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเป็นโครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราช         

1. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการของ 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 

 
 



๑๖๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 



๑๖๔ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   

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. โครงการจัดซื้อ

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการ
เรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์        
ท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสมให้
เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการอยู่
เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องท่ีเรียน
มากขึ้น 

4. เพื่อใหค้รู
ปรับเปล่ียนวิธีสอน
ให้ทันสมัยมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์            
ท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนเพียงพอ
กับการใช้งาน และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการ
สอน การปฏบิัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการ
ใช้งานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียน 
นักศึกษา  มีความ
พึงพอใจ ในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า 4.55 



๑๖๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี 
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามอีาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และคอมพิวเตอร์ อยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม              
มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

2. ครูและนักเรียน  
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจ ในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า 4.55 

3. งานระดมทรัพยากร
เครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือ
จากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์หรือ               



๑๖๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการช่วยเหลือ
ในด้านการจัด
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและ
เครือข่ายท้ังในและ
นอกประเทศ 

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

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

4. บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้           
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. บุคคล หน่วยงาน 

องค์กรต่าง ๆ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในด้าน
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้          
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 

2. ครูและนักเรียน 
นักศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส่ิงอืน่ ๆ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 รายการ/             
ปีการศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมรักการ
อ่านและการใช้ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง
ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา 
รักการอ่าน เกิดการ
เรียนรู้ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ 
สามารถใช้ห้องสมุด
ได้อย่างมี

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

1. นักเรียน นักศึกษา 
มีสถิติการใช้
ห้องสมุดร้อยละ 
35 

2. นักเรียน นักศึกษา
มีสถิติการยืม
หนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และอ่าน
เพื่อความ



๑๖๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศส าหรับ
อาจารย์บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา  

3. เพื่อใหค้รู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

นิสัยรักการอ่านรู้จัก
การค้นคว้าภายใน
ห้องสมุดมากขึ้น 

2. ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีต่อห้องสมุด 

4. นักเรียน นักศึกษา    
ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาห้องสมุดเพื่อ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 

5. นักเรียน นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการคัดเลือก
หนังสือท่ีตรงกับความ
ต้องการ 

6. นักเรียน นักศึกษา          
น าความรู้ท่ีได้จากการ
อ่านหนังสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพลิดเพลิน จ านวน 
90 คน 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องสมุดของ
ครู นักเรียน 
นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีมาก 

5. งานบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อสนับสนุนส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์  
ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

2. เพื่อบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน 681  คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ อยู่ใน

 



๑๖๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความทันสมัย และมี
ความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความ
ทันสมัย และมีความ
ปลอดภัย 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้
มีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม  

ระดับดีขึ้นไป           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

2. วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
ภายในวิทยาลัยฯ 
ได้รับการจัดหา 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีความทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการใช้
งาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์
ท้ังหมด 

6. โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังการระบาดของ
โรคติดต่อ 

๑. เพื่อกระตุ้นและปลุก
จิตส านึกให้บุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ 
รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษา แม่ค้า เกิด
ความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ต่าง ๆ 

๒. เพื่อให้บุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ 
รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษา แม่ค้า ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองจากโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1-3 
จ านวน 681   คน 

3. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1-2 จ านวน 
258 คน 

4. ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้า
มาในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา มีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีต่อ
โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวังการ
ระบาดของ
โรคติดต่อ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน 
นักศึกษา ร้อยละ 



๑๖๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรคไข้เลือดออก และ
ฝุ่น PM 2.5 

๓. เพื่อให้บุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ 
รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษา แม่ค้า ดูแล
และเฝ้าระวังป้องกัน
สุขภาพของตนเอง
ในช่วงท่ีมีโรคระบาด  

๔. เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วย จากโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรค
ไข้เลือดออก และฝุ่น 
PM 2.5 

๕. เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ภายในวิทยาลัยฯ 

 

เช้ือไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) 
โรคไข้เลือดออก และ
ฝุ่น PM 2.5 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้และ
รู้ถึงมาตรการในการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ของกรม
อนามัยและของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 

100 ได้รับการคัด
กรองและเฝ้าระวัง
การระบาดของ
โรคติดต่อ 

3. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน 
นักศึกษา ร้อยละ 
100 ปลอดภัยจาก
การระบาดของ
โรคติดต่อ 

 
 
  



๑๗๐ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภายในสถานศึกษา ได้อย่างปลอดภัย สะอาด 
ร่มรื่น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 2 อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวก
ต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
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  
กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ            
ให้เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน            
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่
นักเรียน นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 

นักศึกษา  มีมุมนั่งเล่น 
พักผ่อน มุมอ่าน
หนังสือ หรือท า
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้มาก
ขึ้น 

2. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก        
ท่ีเข้ามาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 
 
 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาของครู 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ส่ิงแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา           
มีความสวยงาม
และปลอดภัย การ
เกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 



๑๗๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. เพื่อเป็นการกระตุ้น

และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาก
ขึน้ 

3. วิทยาลัยฯ มี
ส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน           
มีต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเยน็ สวยงาม 

4. อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา มีห้องเรียน 
ท่ีสะอาด สวยงามอยู่
เสมอ 

5. สภาพภายใน       
วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

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 
นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องท่ีเรียน
มากขึ้น 

4. เพื่อใหค้รู
ปรับเปล่ียนวิธีสอน
ให้ทันสมัยมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนเพียงพอกับ
การใช้งาน และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 
 
 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์             
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการ
ใช้งานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
ครู และนักเรียน 
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม              
ไม่น้อยกว่า 4.55 



๑๗๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. การจัดการเรียนการ

สอน การปฏบิัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี 
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และคอมพิวเตอร์ อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มี
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

2. ครูและนักเรียน 
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม                    
ไม่น้อยกว่า 4.55 



๑๗๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. โครงการโรงเรียนปลอด

ขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูก
วิธี ให้กับผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
การจัดกิจกรรมโดย
ใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วม
ของครู นักเรียน 
นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตส านึก
และความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  

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

3. สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของครู
อาจารย์ ผู้เรียน
และชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา อย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง 

5. โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานท่ี 

1. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มี
บ้านพักคนงาน และ
ห้องเก็บของท่ีใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า 

2. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มี
บ้านพักคนงาน และ
ห้องเก็บของได้
มาตรฐานและถูกหลัก
สุขอนามัย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักเรียน นักศึกษา
ปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีได้ใช้
ประโยชน์จาก
อาคารสถานท่ีอยู่
ในระดับดีมาก 
 



๑๗๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้วิทยาลัยฯ            

มีบ้านพักคนงาน และ
ห้องเก็บของเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

 
  



๑๗๕ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   

เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีจากส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปราศจาก
มลภาวะ 

กลยุทธ์ที่ 3 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่าเรียนรู้และปราศจากมลภาวะ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
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          
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแก่
นักเรียน นักศึกษา 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้เด็ก

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 

นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น 
พักผ่อน มุมอ่าน
หนังสือ หรือท า
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้มาก
ขึ้น 

2. ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก        
ท่ีเข้ามาติดต่อกับทาง
วิทยาลัยฯ ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มี
ส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยฯ สดช่ืน             

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา  ของครู 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ส่ิงแวดล้อมและ ภูมิ
ทัศน์ในสถานศึกษา                
มีความสวยงามและ
ปลอดภัย การเกิด
อุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ ไม่เกิน 3 
ครั้งต่อป ี



๑๗๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น 

มีต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ิน 
หอม ปลูกประดับให้
ความร่มเย็น สวยงาม 

4. ครู นักเรียน นักศึกษา 
มีห้องเรียน ท่ีสะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ 

5. สภาพภายใน                
วิทยาลัยฯ ดูสะอาด 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

2. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่าง   
ถูกวิธี ให้กับผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การ
จัดกิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมของครู 
นักเรียน นักศึกษา
และชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา  มีจิตส านึก
และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการ
น าขยะ ไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการ
รวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
ของ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 

3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมโดยใช้
ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้เรียน และชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา           
อย่างน้อยปีละ           
3 ครั้ง 

  



๑๗๗ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   

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. เพือ่ให้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีใช้ภายใน
สถานศึกษา มีความ
ปลอดภัย มีระบบ
การป้องกัน
ฐานข้อมูลและส ารอง
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้
ระบบฐานข้อมูล
ร่วมกัน ได้รับข้อมูล           
ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว               
มากขึ้น 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
และมีการก าหนดการ
เข้าใช้ระบบแบ่งตาม
หน้าท่ีอย่างชัดเจน 
 
 

1. สถานศึกษามีการ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐาน
ท้ัง 9 ประเภท           
ได้อย่างครบถ้วน 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

3. สถานศึกษาสามารถ
น าข้อมูลพื้นฐาน        
ท้ัง 9 ประเภท 
เผยแพร่สู่
สาธารณชนได้อย่าง
เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน 

4. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ 
อยู่เสมอและมี
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

 



๑๗๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ฐานข้อมูลของ

สถานศึกษา มีการ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เช่ือถือได้  

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 
นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องท่ีเรียน
มากขึ้น 

4. เพื่อใหค้รู
ปรับเปล่ียนวิธีสอน
ให้ทันสมัยมากขึ้น 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา                   

มีครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และ
คอมพิวเตอร์           
ท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนเพียงพอ
กับการใช้งาน และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการ
สอน การปฏบิัติงาน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
มีความเหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้
งาน มีสภาพการ
ใช้งานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียน 
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม              
ไม่น้อยกว่า 4.55 



๑๗๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 54
คน 

2. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
681 คน  

3. นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 
258 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม         
มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเกิดอุบัติเหตุ
ภายในวิทยาลัยฯ 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

2. ครูและนักเรียน 
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการใช้
ส่ือ ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม             
ไม่น้อยกว่า 4.55 

 



๑๘๐ 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงบประมาณการพัฒนาวิทยาลัย 

 
1. งบประมาณการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา 2565 
 ประมาณการจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ในภาคเรียนที่ 1/2565 ส าหรับนักเรียนใน
ระดับชั้นปวช.1-3 มีจ านวน 650 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล จ านวน 950 บาท/ปีการศึกษา/คน  
แบ่งเป็น 475 บาท/ภาคเรียน/คน  จ านวนเงิน 308,750 บาท  มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา และ
ระดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นประมาณ  290 คน นักเรียนทั้งระดับ ปวช.และปวส. รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 940 คน 
 และประมาณการจ านวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565  ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นปวช.1-3          
มีจ านวน 630 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 299,250 บาท  มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.
1 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นประมาณ  280 คน นักเรียนทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. รวมทั้งสิ้นประมาณ 910 คน 

1. กิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษาละ 
100 บาท/คน  หรือ ภาคเรียนละ 50 บาท/คน  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ  

ภาคเรียนที่ 1  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 650 คน  ได้รับเงินอุดหนุนภาค
เรียนละ 50 บาท/คน  รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 32,500 บาท  มีทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
1 กิจกรรมวันไหว้ครู   อวท. อ.ปริม ศรประสิทธิ ์ 30 มิ.ย.2565 3,500 

2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

อ.อรทัย-อ.มนัส 2 มิ.ย.2565 2,500 

3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10  อวท. 

อ.กานต์ชนา-อ.อรุาพร 27 ก.ค.2565 2,500 

4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ  อวท. 

อ.พชร-อ.สิริภทัรา 11 ส.ค.2565 2,500 

5 โครงการเสริมสรา้งภาวะผู้น า (กิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี-่รุ่นน้อง) อวท. 

อ.สุวรรณ-อ.สุนิษา 1 ก.ค.2565 5,000 

6 กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักศกึษา/
สาขาวิชา 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 

7 โครงการสถานศึกษาคณุธรรม  
(เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร หรอือบรม
ธรรมะ) อวท. 

อ.ประชิด และคณะ ตลอดปีการศึกษา 8,000 

8 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน  อวท. อ.เรืองสันต์-อ.มนัส เดือน มิ.ย.-ก.ย.2565 5,500 
รวม 32,500 



๑๘๑ 
 

ภาคเรียนที่ 2  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 630 คน คน  ได้รับเงินอุดหนุน             
ภาคเรียนละ 50 บาท/คน   รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 31,500 บาท  มีทั้งสิ้น 7 โครงการ/กิจกรรม/
งาน  
ตารางที่ 2  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
1 กิจกรรมวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพอ่แห่งชาติ 

อ.ศิริวรรณ-อ.พรทรัพย ์ 2 ธันวาคม 2565 2,500 

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ.ธารณิี-คุณเนตรนภา               
คุณวรรณพร-คุณณฐัธิดา 

เดือนมีนาคม 2566 6,000 

3 กิจกรรมวานิชสัมพันธ ์(เบิกใช้เฉพาะ
กรณีที่ไดใ้ช้งบประมาณของนักศึกษา
แล้ว) 

อ.ธารณิี-คุณเนตรนภา               
คุณวรรณพร-คุณณฐัธิดา 

เดือนมีนาคม 2566 8,000 

4 โครงการกีฬานักเรียน นกัศึกษา 
(สนับสนุนกีฬาสี) 

อ.เรืองสันต์ และคณะ เดือนธันวาคม 2565 5,500 

5 งานส่งเสริมผู้เรียนท าประโยชน์แก่สังคม                      
(จัดกิจกรรมงานวานิชนทิรรศ) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

3,000 

6 ชมรมอาสาพัฒนาสังคม   อ.ปริม ศรประสิทธิ ์ เดือนธันวาคม 2565 3,000 

7 งานบริหารความเสี่ยง (ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และยาเสพตดิ) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา ตลอดปีการศึกษา 3,500 

รวม 31,500 
 
2. กิจกรรมวิชาการ  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษาละ 250 บาท/คน  แบ่งเป็นภาค

เรียน ที่ 1  125 บาท/คน  และภาคเรียนที่ 2  125 บาท/คน  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนที่ 1  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 650 คน ได้รับเงินอุดหนุน 125 

บาท/คน  รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 81,250 บาท  มีทั้งสิ้น 4 โครงการ/กิจกรรม/งาน  
ตารางที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมรกัการอา่นและการใช้

ห้องสมุด 
บรรณารักษ์ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 20,000 

2 งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและ
วิชาชพี (สัมมนา-อบรม-ประชุม-ติวสอบ
วิชาชพี)  (4 สาขาวิชา x 8,000)   

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 32,000 

3 โครงการการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ
การเรียนออนไลน ์

อ.สิตางศุ-์อ.สุนิษา ตลอดปีการศึกษา 20,250 

 



๑๘๒ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
4 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่น

ของผู้เรียน 
ฝ่ายกิจการนักศกึษา ตลอดปีการศึกษา 9,000 

รวม 81,250 
 
ภาคเรียนที่ 2  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 630 คน ได้รับเงินอุดหนุน 125 

บาท/คน  รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 78,750 บาท  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ/กิจกรรม/งาน  
ตารางที่ 4  กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและ
ภายนอก (กลุ่มภาคกลาง) 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 

เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

33,000 

2 โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวจิัยและโครงงานของ
นักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 20,250 

3 โครงการวานิชนิทรรศ สาขาวิชาการบัญชี เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

25,500 

รวม 78,750 
 หมายเหตุ :  โครงการวานิชนิทรรศ จะได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนเพิ่มเติม จ านวนเงิน 

22,500 บาท 
 

3. กิจกรรมสารสนเทศ  คือ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์  ได้รับเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลอุดหนุน จ านวน  375 บาท/คน/ปี  
แบ่งเป็นภาคเรียน ที่ 1  300 บาท/คน  และภาคเรียนที่ 2  75 บาท/คน รวมเงินที่ได้รับอุดหนุนทั้งสิ้ น 
242,250 บาท แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ 

ภาคเรียนที่ 1  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 650 คน ได้รับเงินอุดหนุน 300 
บาท/คน  รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 195,000 บาท   

ภาคเรียนที่ 2  มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 630 คน คน ได้รับเงินอุดหนุน 75
บาท/คน รวมเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 47,250 บาท   

 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ปีการศึกษาละ 225 บาท/คน ได้ก าหนดจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาในภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น  มีนักเรียนระดับชั้นปวช.1 -3 จ านวน 630 คน ได้รับเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 141,750 บาท   
 



 

แผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน  ปีการศึกษา 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 
1 กิจกรรมวันไหว้ครู   อวท.  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) อ.ปริม ศรประสิทธิ ์ 30 มิ.ย.2565 3,500 ม.1/ด.3-3.2 

2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.อรทัย-อ.มนัส 2 มิ.ย.2565 2,500 ม.1/ด.3-3.2 

3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว รชักาลที ่10  อวท.  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.กานต์ชนา-อ.อรุาพร 27 ก.ค.2565 2,500 ม.1/ด.3-3.2 

4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ  อวท.  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.พชร-อ.สิริภทัรา 11 ส.ค.2565 2,500 ม.1/ด.3-3.2 

5 โครงการเสริมสรา้งภาวะผู้น า (กิจกรรมเชื่อมสัมพนัธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง) อวท. 
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.สุวรรณ-อ.สุนิษา 1 ก.ค.2565 5,000 ม.1/ด.3-3.2 

6 กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สาธารณประโยชน์  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การกีฬา) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา/
สาขาวิชา 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 ม.3/ด.1-1.3 

7 โครงการสถานศึกษาคณุธรรม (เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร หรืออบรม
ธรรมะ) อวท. (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.ประชิด และคณะ ตลอดปีการศึกษา 8,000 ม.1/ด.3-3.2 

8 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน  อวท.  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) อ.เรืองสันต์-อ.มนัส เดือน มิ.ย.-ก.ย.
2565 

5,500 ม.1/ด.3-3.2 

9 กิจกรรมวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิและวัน
พ่อแห่งชาติ (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.ศิริวรรณ-อ.พรทรัพย ์ 2 ธ.ค.2565 2,500 ม.1/ด.3-3.2 

10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (ใชง้บอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) อ.ธารณิี-คุณเนตรนภา-คณุ
วรรณพร-คุณณัฐธิดา 

เดือนมีนาคม 2566 6,000 ม.1/ด.3-3.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 

11 กิจกรรมวานิชสัมพันธ ์ (เบิกใช้เฉพาะกรณีที่ไดใ้ชง้บประมาณของ
นักศึกษาแล้ว) (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

อ.ธารณิี-คุณเนตรนภา-คณุ
วรรณพร-คุณณัฐธิดา 

เดือนมีนาคม 2566 8,000 ม.1/ด.3-3.2 

12 โครงการกีฬานักเรียน นกัศึกษา (สนับสนุนกีฬาส)ี (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การกีฬา) 

อ.เรืองสันต์ และคณะ เดือนธันวาคม 
2565 

5,500 ม.1/ด.3-3.2 

13 งานส่งเสริมผู้เรียนท าประโยชน์แก่สังคม (จัดกิจกรรมงานวานิชนิทรรศ) 
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

3,000 ม.1/ด.3-3.2 

14 ชมรมอาสาพัฒนาสังคม  (ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) อ.ปริม ศรประสิทธิ ์ เดือนธันวาคม 
2565 

3,000 ม.3/ด.1-1.3 

15 งานบริหารความเสี่ยง (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และยาเสพติด)  
(ใช้งบอุดหนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา ตลอดปีการศึกษา 3,500 ม.1/ด.3-3.1 

16 โครงการส่งเสริมรกัการอา่นและการใช้ห้องสมดุ (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) บรรณารักษ์ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.2/ด.3-3.4 

17 งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม)  
(4 สาขาวิชา x 8,000) (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 32,000 ม.1/ด.3-3.2,3.3 

18 โครงการการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียนออนไลน์  
(ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) อ.สิตางศุ-์อ.สุนิษา ตลอดปีการศึกษา 20,250 ม.1/ด.3-3.2,3.3 

19 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) ฝ่ายกิจการนักศกึษา ตลอดปีการศึกษา 9,000 ม.1/ด.3-3.2 

20 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก (กลุ่มภาคกลาง)   
(ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 

สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิ
ดิจิทัล 

เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

33,000 ม.1/ด.2-2.2 

21 โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัยและโครงงาน
ของนักเรียน  (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) 

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 20,250 ม.3/ด.2-2.1 

22 โครงการวานิชนิทรรศ  (ใช้งบอุดหนุนด้านวิชาการ) สาขาวิชาการบัญชี เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

25,500 ม.1/ด.3-3.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 
23 งานบริหารจดัการวัสดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร ์ (จดัซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรยีนการสอนออนไลน์) (ใชง้บอุดหนุนด้านสารสนเทศ) 
ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 242,250 ม.3/ด.1-1.2 

24 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  (งบอุดหนุน) ฝ่ายกิจการนักศกึษา ภาคเรียนที่ 2 141,750 ม.1/ด.3-3.2 

25 งานตรวจสารเสพตดิ (ปวช.650 คน ปวส.290 คน รวม 940 คน 
X80.-) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   

ฝ่ายกิจการนักศกึษา เดือนกรกฎาคม 
2565 

75,200 ม.1/ด.3-3.2 

26 กิจกรรมกีฬาสี  (ปวช.630 คน ปวส. 280 คน รวม 910 คน 
X200.-)  
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

อ.เรืองสันต์ และคณะ  เดือนธันวาคม 
2565 

182,000 ม.1/ด.3-3.2 

27 โครงการวานิชนิทรรศ  (เงินวิทยาลัยฯ สนับสนุนเพิ่มเติม) สาขาวิชาการบัญชี เดือนกุมภาพันธ ์
2566 

22,500 ม.1/ด.3-3.2 

28 โครงการพัฒนาบุคลากร  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศุ ์และคณะ เดือนตุลาคม 2565 80,000 ม.2/ด.2-2.5 

29 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศุ ์และคณะ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.2-2.1 

30 งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สิตางศุ์/ฝ่ายวิชาการ เดือนตุลาคม 2566 8,000 ม.1/ด.3-3.1,3.3 

31 งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.ธารณิี  ฟุ้งสาคร ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.2/ด.2-2.5 

32 โครงการสถานศึกษาพอเพียง  (อย่างน้อย 3 กิจกรรม) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.ทิพวรรณ-อ.ภัทรุท ตลอดปีการศึกษา 10,000 ม.1/ด.3-3.2 

33 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport)  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   อ.นพอนนต ์ ตลอดปีการศึกษา 3,000 ม.1/ด.3-3.2 

34 โครงการ WAC Pro Academy  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   คุณอารรีัตน์ นาคนก ตลอดปีการศึกษา 6,000 ม.1/ด.3-3.2 

35 โครงการเสริมสรา้งพลานามัยต้านภัยยาเสพติด (ชมรมกีฬา
บาสเกตบอล, กีฬาเปตอง, กีฬาฟุตซอล และกีฬาประเภทอื่น ๆ)  
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 30,000 ม.1/ด.3-3.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 

36 โครงการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต (เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม-การแข่งขัน-อุปกรณ์)  
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  

คุณนิวัตร/ฝา่ยประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 30,000 ม.1/ด.3-3.2 

37 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  คุณณัฐธิดา/ฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.1/ด.3-3.2 

38 โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาพระราชทาน (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  (แข่งขันเรื่องสั้นเทิดพระคุณแม่  1,000.-
การแข่งขันของสมาคมเอกชนนนทบุรี 3,000.- , การแข่งขันกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
7,000.--) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 11,000 ม.1/ด.3-3.2 

39 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารางวัลลกูที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม ่ 
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 3,000 ม.1/ด.3-3.2 

40 งานประชาสัมพันธ ์(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 250,000 ม.3/ด.1-1.1,1.3 

41 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 10,000 ม.3/ด.1-1.3 

42 โครงการประกวดภาพถ่ายภายในสถานศึกษา  (ไมอ่ยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 4,000 ม.1/ด.3-3.2 

43 งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)   ฝ่ายปชส.-ฝ่ายวิชาการ 29 พ.ค.2565 3,000 ม.3/ด.1-1.1 

44 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 12,000 ม.1/ด.3-3.1 

45 งานส่งเสริมนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวจิัยและโครงงานของครู 
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 15,000 ม.2/ด.2-2.3 

46 โครงการบริการวชิาการวิชาชพีสู่ชุมชน (4 สาขาวิชา x 10,000.-)    
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายวิชาการ/สาขาวชิา ตลอดปีการศึกษา 40,000 ม.3/ด.1-1.3 

47 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ/สาขาวชิา ตลอดปีการศึกษา 7,000 - 

48 โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.2/ด.1-1.1,1.2 

49 งานนิเทศการฝึกงาน (ประชุม-อบรม-ออกนิเทศ)  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 3,000 ม.1/ด.3-3.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 
50 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) อ.สุนทรี-คุณปิยะรตัน์ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.2/ด.4-4.1 

51 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(V-NET)  และสอบมาตรฐาน
วิชาชพี  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.1/ด.1-1.6,1.7 

52 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการและวชิาชีพ  
(สัมมนา-อบรม-ประชุม-ศึกษาต่อ)  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)     

ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 10,000 ม.2/ด.2-2.5 

53 งานการประกันคณุภาพการศกึษา (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน) กลุ่มงานวางแผนฯ ตลอดปีการศึกษา 20,000 ม.2/ด.3-3.1,ม.3/ด.1-
1.1 

54 งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) กลุ่มงานวางแผนฯ ตลอดปีการศึกษา 5,000 ม.2/ด.3-3.1,ม.3/ด.1-
1.1 

55 โครงการรกัษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 50,000 ม.2/ด.3-3.2,3.3 

56 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 4,000 ม.2/ด.3-3.2,3.3 

57 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ                  
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 15,000 ม.2/ด.3-3.2,3.3 

58 โครงการจดัซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 857,750 ม.2/ด.2-2,6,ม.2/ 
ด.3-3.2,3.3,3,5 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน) 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 600,000 ม.2/ด.2-2,6,ม.2/ 
ด.3-3.2,3.3,3,5 

60 โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่  (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)  
ใช้งบต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2563 

ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 1,000,000 ม.2/ด.3-3.2,3.3 

61 งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.2/ด.2-2.1,2.2,2. 
3,2.4 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
มาตรฐาน/ประเด็น

ประเมิน 
62 งานบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.2/ด.2-2,6,ม.2/ 

ด.3-3.1,3.5 
63 งานบริหารการเงินและงบประมาณ ฝ่ายธุรการ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.3/ด.1-1.2 

64 งานระดมทรัพยากรเครอืข่ายทั้งในและนอกประเทศ   
(การรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา)  

ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายบริการฯ ตลอดปีการศึกษา 0 ม.3/ด.1-1.2 

65 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)  
(ใช้งบอวท.) 

อ.มนัส-อ.อรวด ี 8 ก.ค.2565 0 ม.1/ด.3-3.2 

66 โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาตา่งประเทศ (กิจกรรมวันคริสต์มาส)   
(ใช้งบอวท.) 

อ.อธิสุ-T.Julie 23 ธ.ค.2565 0 ม.1/ด.3-3.2 

67 กิจกรรมเสริมสรา้งประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกอวท.ชุดใหม่)   
(ใช้งบอวท.) 

ฝ่ายวิชาการ  เดือนสิงหาคม 
2565 

0 ม.1/ด.3-3.2 

68 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(กิจกรรมวันลอยกระทง)  (ใช้งบอวท.) 

อ.สุนิษา-อ.ภูมินทร ์ 7 พ.ย.2565 0 ม.1/ด.3-3.2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,034,450  
 

 
หมายเหตุ  1. งบประมาณการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะได้งบสนับสนุนจากทางรัฐบาล  จ านวนเงิน 120,000 บาท 

     
 

สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศึกษา 2565 
   

 

 
1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวนเงิน 608,000 

  
 

 
2. โครงการ/กิจกรรมที่เก็บค่าใช้จา่ยจากนกัเรียน จ านวนเงิน 257,200 

  
 

 
3. โครงการ/กิจกรรมทีต่อ้งใช้งบจากทางวิทยาลัยฯ จ านวนเงิน 3,169,250 

  
 

 
รวมทั้งสิ้น 4,034,450 

  
 

 

188 



 

แผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
ปีงบประมาณ 2565 

 แผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี และมีความสุข 
 

 
  

189 



 

เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง และมีความสุข 
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นอกจากนี้ไดจ้ัดท าแผนปฎิบัติการของชมรมวชิาชีพตา่ง ๆ เพื่อจัดท ากจิกรรมภายในชมรมวิชาชพี ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.2561 
 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้            
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ 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 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา   
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรี ยนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร 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 องค์กรต่าง  ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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2. 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  การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ (2%) 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (5%) 
3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (5%) 
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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 ก 

ค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1401/2565 เรื่อง สัง่ปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว 
(ฉบับที่ 73) ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 



 
ค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี 
ที่ ๑๔๐๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง  สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๗๓) 
............................................ 

ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๗๔ ฉบับสั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรีไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนค ำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วนเพ่ือ 
เป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น 

กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศไทยและจังหวัดนนทบุรีมีอัตรำกำร
เพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยที่เริ่มควบคุมไดแ้ละมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงสมควรปรับปรุงมำตรกำรควบคุมโรค
ต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
ในปัจจุบัน เ พ่ือรักษำสมดุลด้ำนควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขกับกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
และฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ใกล้เคียงกับภำวะปกติ 

ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒, มำตรำ ๓๔ และ มำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๕๔ และ มำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร 
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงข้อก ำหนดออก 
ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) 
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่  ๑๘ ) ฉบับลงวันที่  ๒๕ พฤษภำคม พ .ศ . ๒๕๖๕  
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่  ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำนหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ และพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่  ๒๕ มีนำคม พ .ศ . ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๕  
เรื่อง พ้ืนที่สถำนกำรณ์ฯ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ก ำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพ้ืนที่น ำร่อง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี  
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีค ำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
และก ำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพ่ิมเติม โดยให้ยังคงถือปฏิบัติตำมค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  
ปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวฯ  มำตรกำร ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ก่อนหน้ำเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง  
กับค ำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร 
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ ดังนี้ 

ข้อ ๑ สถำนบริกำร สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร สถำนบันเทิง ผับ บำร์  
คำรำโอเกะ หรือสถำนที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยกัน สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด ให้ปิดด ำเนินกำรไว้ก่อน 
ยกเว้นสถำนที่ที่ผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภำพดีวิถีใหม่ 
(Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยและได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 
ท้องทีท่ี่สถำนบริกำรฯ นั้นตั้งอยู ่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ 

/โดยผู้... 
 



-๒- 
ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่ต้องจัดเตรียมสถำนที่ให้เป็นไปตำมมำตรกำร

ปลอดภัย ส ำหรับองค์กร (COVID - Free Setting) และต้องก ำกับดูแลควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ให้บริกำรและ 
ผู้เข้ำรับบริกำรให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ และมำตรกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ ตำมที่รำชกำรก ำหนดขึ้น  
เป็นกำรเฉพำะ ดังนี้  

(๑) กำรเปิดให้บริกำร กำรจ ำหน่ำยและกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภำยในร้ำน 
สำมำรถท ำได้ไม่เกินเวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยงดกิจกรรมที่อำจท ำให้เกิดควำมแออัด  

(๒) ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำรจัดให้ผู้ให้บริกำร 
และบุคลำกรในควำมรับผิดชอบได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมทั้งได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้น (Booster Dose) แล้ว และหำกเป็นกำรบริกำรลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ใช้บริกำรจะต้อง  
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ โดยในทุกสัปดำห์ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโควิด - 19 โดยใช้ชุด
ตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหำ
แอนติเจนด้วยตัวเอง (ชุดตรวจ ATK) รวมทั้งประเมินควำมเสี่ยงของตนเองผ่ำน แอปพลิเคชันไทยเซฟไทย 
(Thai Save Thai) ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัย  

(๓) ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำรตรวจคัดกรอง 
ผู้ใช้บริกำรเพ่ือควำมปลอดภัย โดยจะให้บริกำรได้เฉพำะผู้ใช้บริกำรที่แสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบ  
ตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้วเท่ำนั้น และปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล (Universal Prevention) อย่ำงไรก็ดี มีข้อแนะน ำ ให้ผู้ที่เข้ำ
ข่ำยเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19 ที่จะมีอำกำรรุนแรงหรือควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘)  
เลี่ยงกำรเขำ้ใช้บริกำรในสถำนที่ดังกล่ำว 

ข้อ ๒ ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรติดต่อสัมผัสกัน 

ที่สำมำรถแพร่โรคได้ เว้นแต่ เป็นกรณีได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ได้รับมอบหมำยที่จะพิจำรณำเพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
โดยในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี อนุญำตให้จัดกิจกรรมดังนี้ 

(๑) กรณีมีกำรรวมกลุ่มไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน สำมำรถจัดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  
แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร (Covid Free Setting) 

(๒) กรณีมีกำรรวมกลุ่มตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไปหรือกำรจัดกิจกรรมในศูนย์ประชุม 
ให้ขออนุญำตจัดกิจกรรม ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยยื่นค ำขอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑๐ วันก่อน
จัดกิจกรรม 

ข้อ ๓ หากเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต การแสดง หรือการละเล่นในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งกำรจัดกิจกรรมในสถำนที่ปิด (Indoor) และกำรจัดกิจกรรมในสถำนที่เปิด (Outdoor) ให้ถือปฏิบัติ
ตำมข้อ ๒ และปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมทั้งหมดได้เต็มควำมจุของสถำนที่จัดกิจกรรม แต่ให้มีกำรเว้น
ระยะห่ำงไม่ให้มีควำมหนำแน่นเกินสมควร และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร (Covid Free 
Setting) 

/ (๒) ให้ผู้จัดกิจกรรม...  



-๓- 
(๒) ให้ผู้จัดกิจกรรมมีหน้ำที่จัดให้มีที่นั่งแน่นอนส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน โดยเว้น

ระยะห่ำงของที่นั่งให้มีควำมเหมำะสม ห้ำมจัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับรวมกลุ่มท ำกิจกรรมที่อำจท ำให้ผู้ร่วมงำนไป
รวมกลุ่มกันอย่ำงหนำแน่น เช่น พ้ืนที่ยืนหรือเต้นบริเวณด้ำนหน้ำเวที พ้ืนที่ส ำหรับบัตรยืน เป็นต้น   

(๓) จัดให้มีกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เฉพำะผู้ที่มีอำกำรไข้ ไอ เจ็บคอ 
หรือ หรือมีอำกำรเข้ำเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่ำติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรค Covid-19 

(๔) เน้นย้ ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ ยกเว้น นักร้องหรือ
นักแสดงเฉพำะท ำกิจกรรมขณะอยู่บนเวท ี

(๕) ห้ำมบริโภคอำหำร เครื่องดื่ม ทุกชนิด ระหว่ำงร่วมกิจกรรม 

ข้อ ๔ กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้น  
กิจกรรมดังต่อไปนี้สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำตตำมข้อ ๒ แต่ต้องปฏิบัติตำม

มำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  
(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  
(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุข  
(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรให้ควำมช่วยเหลือหรืออ ำนวยประโยชน์หรือ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  
(๔) กำรรวมกลุ่มของบุคคลตำมปกติในที่พักอำศัย สถำนที่ท ำงำน กำรประชุม หรือ  

กำรออกก ำลังกำยในสถำนที่ตำมท่ีรำชกำรก ำหนด  
(๕) กิจกรรมที่ด ำเนินโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือ

หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนดังกล่ำว หรือกิจกรรมอ่ืนตำมที่ ศูนย์ปฏิบัติกำร  
แก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมม่ันคงก ำหนด 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจเข้ำไปก ำกับตรวจสอบหรือให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรม
รวมกลุ่มของบุคคลได้ และหำกพบว่ำกำรจัดหรือกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตักเตือนหรือแนะน ำให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออำจสั่งให้ยุติกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นได้ 

ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกสถานที่  
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 

พิจำรณำเพ่ือด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่นอกสถำนที่ตั้ง ตำมควำมเหมำะสม  

ข้อ ๖ ให้สถานที่บางแห่งเปิดด าเนินการหรือท ากิจกรรมหรือให้บริการได้โดยมีเงื่อนไข   
๖.๑ ก าหนดสถานที ่ดังนี้ 
(๑) โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท 
(๒) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม 
(๓) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกิจกำรอ่ืนที่มี

ลักษณะคล้ำยกัน 
(๔) ร้ำนสะดวกซ้ือ ตลำดสด หรือตลำดนัด 
(๕) ที่พักคนงำน 
(๖) โรงงำน  
(๗) ยิม ฟิตเนส สปำ สถำนที่อบไอน้ ำ อบสมุนไพร 
(๘) โรงภำพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละครหรือสถำนที่ที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
(๙) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม สถำนที่จัดนิทรรศกำร สถำนที่จัดเลี้ยงหรือ

สถำนที่ที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
/(๑๐) กำรใช้สถำนที.่.. 



-๔- 
(๑๐) กำรใช้สถำนที่เพ่ือกำรแข่งขันกีฬำหรือกิจกรรมแข่งขันอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

๖.๒ ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) สถำนที่ตำมข้อ ๖.๑ ทุกสถำนที่ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร 

(Covid  Free Setting) และมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนด ส ำหรับโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำทุกประเภทให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดโดยเคร่งครัด 

(๒) สถำนที่ตำมข้อ ๖.๑ ทุกสถำนที่ ให้มีกำรตรวจหำเชื้อ Covid-19 ของเจ้ำหน้ำที่ 
พนักงำน ผู้ค้ำ ทุกสัปดำห์ โดยตรวจเฉพำะผู้มีอำกำรไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ำมูก หรือมีอำกำรเข้ำเกณฑ์เป็นผู้สงสัย
ว่ำติดเชื้อ/ผู้ป่วยทุกคน และหำกพบว่ำติดเชื้อให้น ำเข้ำสู่ระบบกำรรักษำทันที 

(๓) สถำนที่ตำมข้อ ๖.๑ ทุกสถำนที่ ให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ตำมเอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งฉบับนี้ 

(๔) กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม หรือ
สถำนที่จัดเลี้ยง ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะสถำนที่ที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป หรือผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภำพดีวิถีชีวิตใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวง
สำธำรณสุขโดยกรมอนำมัย  หรือได้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร (Covid Free 
Setting ) ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด และจ ำกัดกำรให้บริกำรและบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ  

 ทั้งนี้ อำจจัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอ่ืนได้ โดยต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงและ
งดกำรติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริกำร โดยให้นักดนตรีสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ ยกเว้น 
นักร้องหรือนักแสดงเฉพำะท ำกิจกรรมขณะอยู่บนเวที 

ข้อ ๗ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
ห้ำมเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว เว้นแต่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริกำรจัดกำร  

กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ดังนี้ 
(๑) สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำเมื่อท ำกิจกรรมหรือใกล้ชิดบุคคลอ่ืน หรือเดินทำงออก

นอกเคหสถำน 
(๒) เว้นระยะห่ำงจำกบุคคลอื่นไม่น้อยกว่ำ ๒ เมตร 
(๓) สถำนประกอบกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกครั้งที่มี

กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน  
แรงงำนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำรที่ได้ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้

ถือว่ำได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว และรำยงำน
ให้ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดนนทบุรีทรำบกรณีมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำ-ออกพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ข้อ ๘ ก าหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังนี้ 
(๑) ให้ประชำชนทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A  

(อยู่ห่ำงไว้ – ใส่แมสก์กัน – หมั่นล้ำงมือ – ตรวจวัดอุณหภูมิ – ตรวจเชื้อโควิด-19 – ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ 
หมอชนะ) อย่ำงเคร่งครัด 

/(๒) ให้ประชำชน... 
  



-๕- 
 

(๒) ให้ประชำชนทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคแบบ Universal prevention  
กำรป้องกันกำรติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวำล 

(๓) เมื่อมีอำกำรเข้ำเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่ำติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบตรวจหำเชื้อด้วยชุดตรวจ 
ATK หำกพบว่ำติดเชื้อให้รีบเข้ำรับกำรรักษำในทันที 

(๔) ขอควำมร่วมมือให้ประชำชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ให้ไปรับวัคซีนตำมสถำนที่ที่ก ำหนดหรือติดต่อขอรับได้ที่โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำหรือโรงพยำบำล
ชุมชน หรือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในพ้ืนที ่

(๕) ให้โรงพยำบำลก ำหนดมำตรกำรงดเยี่ยมตำมควำมเหมำะสม 
(๖) ให้ส่วนรำชกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อภำยในส ำนักงำน และตรวจหำเชื้อด้วยชุดตรวจ 

ATK หำกพบว่ำติดเชื้อให้รีบรำยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรีทรำบในทันที 
(๗) ขอควำมร่วมมือสื่อมวลชน ประชำชน หรือผู้ใช้บริกำรในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีช่วยเฝ้ำ

ระวังและสอดส่องกำรถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคหำกพบสถำนประกอบกำรหรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันโรคและมีควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ทำงหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องหรือแบบฟอร์มรำยงำนแนบท้ำยค ำสั่งฉบับนี้ 

จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบำยปิดสถำนที่เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 แต่ขอควำม
ร่วมมือให้ประชำชน ผู้ประกอบกำร และทุกภำคส่วนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด
อย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกตรวจพบว่ำสถำนที่ใดมีกำรปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ ทำงรำชกำร
ก ำหนด และอำจน ำไปสู่ควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจำรณำสั่งปิดเป็นรำย
สถำนที่ต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้ 

ส ำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับค ำปรึกษำสำมำรถติดต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐ 

อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย  
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมมำตรำ 
๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕   

    สั่ง ณ วันที่  ๓๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                   
 

                            
        

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 

ประธำนกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี 
ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี 

  



 
 

เอกสารแนบท้ายค าสั่ง ที่  ๑๔๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี ๗๓)  
ลงวันที่   ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 

สถานที่ หน่วยงานผู้ก ากับดูแล 

(๑) โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ
ทุกประเภท 

- กรณีโรงเรียนหรือสถำนศึกษำมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
- กรณีมหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

(๒) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือ
เครื่องดื่ม 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

(๓) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ 
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบ
กิจกำรอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

(๔) ร้ำนสะดวกซื้อ ตลำดสด หรือ
ตลำดนัด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

(๕) ที่พักคนงำน 
 
 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
- ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 
- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

(๖) โรงงำน - ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 
(๗) ยิม ฟิตเนส สปำ 
และสถำนที่อบไอน้ ำ  
อบสมุนไพร 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  

(๘) โรงภำพยนตร์ 
 โรงมหรสพ โรงละคร 
 

- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
 

(๙) โรงแรม ศูนย์แสดงสนิค้ำ  
ศูนย์ประชุม สถำนที่จัดนิทรรศกำร 
สถำนที่จัดเลีย้งหรือสถำนที่ที่มี
ลักษณะคล้ำยกัน 

- ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  

(๑๐) กำรใช้สถำนที่เพ่ือกำร
แข่งขันกีฬำหรือกิจกรรมแข่งขัน
อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

-  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ค ำสั่งวทิยำลยัเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธรุกิจ ที่ วนบ.012/2565 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 2565  

 









 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ลงนามรับรองแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565 

โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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