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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) ฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนด
เป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ   จัดท าขึ้น
โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานจัดการศึกษาของ            
วิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ ได้ร่วมมือร่วมใจจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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ค ำชี้แจง 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ข้อ 3 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา              
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 4 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 5 การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อลงสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ในการบริหารจัด
การศึกษา และตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และบรรลุตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

________________________________________________ 
 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

หน.ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

หน.ฝ่าย
ธุรการ 

หน.ฝ่าย
ประชาสัม

พันธ์ 

หน.ฝ่าย
วิชาการ 

หน.ฝ่าย
บริการ

การศึกษา 

งาน
พัฒนา
วินัย 

งาน
กิจกรรม/
โครงการ 

งาน
การเงิน 

งานบัญชี 

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชาสัม

พันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานที ่

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ

ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา
ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

กลุ่มงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(ประชาสัม
พันธ์) 

สาขาวิชา
เทคโน    

โลยธีรุกิจ
ดิจิทัล/
ทักษะ
วิชาชีพ 

สาขาวิชา
การบัญชี 

งานพัฒนา
ศักยภาพ

ครู 

สาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชา
ภาษาต่าง
ประเทศ
ธรุกิจ/
ทักษะ
ชีวิต 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน 

งาน
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ์ 
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
ตารางที่ 1 จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
คร ู 32 23 9 25 7 1 9 22 - 

บุคลากรทาง 
การศึกษา/เจ้าหน้าที ่

16 - - - - - - 12 4 

บุคลากรอื่นๆ (นักการ
ภารโรง/ยาม

รักษาการณ/์พนกังาน
ขับรถ/แม่บ้าน) 

3 - - - - - - - 3 

รวม 55 27 9 29 7 1 13 34 7 
 
ตารางที่ 2 จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3 2 1 1 2 - - 3 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 2 1 1 2 - - - 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 3 - - 3 - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

3 2 1 3 - - - 3 - 
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สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             
ธุรกิจ 

2 1 1 2 - - 2 - - 

สาขาวิชาสามัญ 6 4 2 4 2 1 2 3 - 

รวม 32 23 9 25 7 1 9 22 - 

 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวนผู้เรียน 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  จ านวนรวม 983 คน 
ตารางที่ 3  จ านวนผู้เรียน 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปวช.  (ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 36 - - 36 31 - - 31 26 - 2 28 95 
- สาขาวิชาการตลาด 57 - - 57 51 - 1 52 63 - 2 65 174 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
138 - - 138 78 - 6 84 82 - 2 84 306 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

22 - - 22 30 - 1 31 34 - 1 35 88 

รวมระดับปวช. 253 - - 253 190 - 8 198 205 - 7 212 663 
ปวส. (ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 35 - - 35 23 - - 23 - - - - 58 
- สาขาวิชาการตลาด 54 - - 54 37 - - 37 - - - - 91 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
56 - - 56 86 - - 86 - - - - 142 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

4 - - 4 25 - - 25 - - - - 29 

รวมระดับปวส. 149 - - 149 171 - - 171 - - - - 320 
ผู้เรียนรวมทั้งถานศึกษา 402 - - 402 361 - 8 369 205 - 7 212 983 
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ตารางที่ 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2563 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวิชาการบัญชี 26 - 3 29 
- สาขาวิชาการตลาด 54 - 2 56 
- สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 50 - 5 55 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 24 - 1 25 
รวมระดับปวช. 154 - 11 165 

ระดับปวส.  -   
- สาขาวิชาการบัญชี 32 - - 32 
- สาขาวิชาการตลาด 41 - 1 42 
- สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 36 - - 36 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 9 - - 9 
รวมระดับปวส. 118 - 1 119 
รวมทั้งหมด 272 - 12 284 

 
1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับปวช. และปวส.              
โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2556  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน 3 ปี โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้          
4 สาขาวิชา  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2562  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน  3 ปี                 
โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา  คือ  
  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (รับผู้จบปวช.3 และม.6) ก าหนดระยะเวลาในการเรียน               
2 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา คือ 
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  -   สาขาวิชาการบัญชี        
  -   สาขาวิชาการตลาด          
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นปวส.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    
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ให้มีความสะอาด
ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศที่ดีทั้งภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประกอบไปด้วย  อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ชั้น 2 หลัง 
  - อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง 
 ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ห้อง
ปฎิบัติงานส านักงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ 

ดังนี้ 
2.1 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องปฎิบัติการทางตลาด จ านวน 1 ห้อง 
2.4 ห้องปฎิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จ านวน 1 ห้อง 
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 

3. ห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 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 
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  สถานที่และอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ  3 มิติ  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่าง
พอเพียง นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้แก่ 

- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จ านวน 200-300 ที่  
- ตู้เก็บของส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
- เอกสารประกอบการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
- โทรศัพท์สายตรง 
- บริการตู้เย็นน้ าดื่ม 
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ 
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ 
- ตั้งเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดท าสถานที่ที่จอดรถเพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คัน 
- ขุดบ่อน้ าและจัดท าคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่จัดท า

พืชผักสวนครัว หรือท าแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้ 
- จัดสร้างอาคารห้องน้ า-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสะอาดและสะดวกมาก

ยิ่งข้ึน   
- บริการ Internet  WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และทั่วบริเวณวิทยาลัยฯ จ านวน            

32 ตัว 
 

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
  1.  งบบุคลากร 13,113,470.00 บาท 
  2.  งบด าเนินงาน 9,087,125.56 บาท 
  3.  งบลงทุน 1,741,485.94 บาท 
  4.  งบเงินอุดหนุน 608,180.00 บาท 
  5.  งบรายจ่ายอื่นๆ 360,880.85 บาท 
    รวม  24,911,142,.35 บาท 

แหล่งข้อมูล :  งานการเงิน 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

________________________________________________ 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่

ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม    
 
 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา   
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
  
 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   



๙ 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

________________________________________________ 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา               
ทั้งภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ไว้
ดังนี้ 
 “มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบ
อาชีพ” 
 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มี

คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและ

เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
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3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่

ก าหนดไว้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ ์
1. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
1. ระบบการบริหารและการจัดการสามารถ

ตอบสนองให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ วินัย 
พอเพียง” 

  3. การปฏิบัติงานโดยมกีารก ากับติดตามและ
ตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 

  4. มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได ้และ
ได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก 

  5. บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได ้

  6. การบริหารจัดการดา้นบุคลากรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

  7. มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจดั
การศกึษากับทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนให้มีความสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือก
เรียนได้ตามความถนัด 

  2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษา
ของชุมชนและท้องถิ่น 

  3. การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า ให้ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใน วิ ช า ชี พ                    
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัด
ก ารศึ ก ษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ  เป็ น ผู้ น าท า ง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 
 

1. ครูผู้สอนและบุคลากรทกุคนมีความรู้
ความสามารถในงานที่ไดร้ับมอบหมายได้เต็ม
ศักยภาพ 



๑๑ 
 

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ ์
  2. ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

และจริยธรรมตามเกณฑม์าตรฐานแห่งวิชาชพี
ครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวตักรรมและสามารถ
สร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ รวมถึง
สามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและสื่อการสอน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้

  4. พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน 
แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในทุกๆ ด้าน 

  5. ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู ้ความสามารถ คณุธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับ
ผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1. นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะวิชาชพีที่สูงขึ้น 
สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชวีิตแก่นักเรยีนและสนับสนุนให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นที่พึ่งของ
หน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ 
สถานศึกษา ทางด้านวิชาการวิชาชีพได้ 

  4. นักเรียนสามารถสรา้งนวตักรรม ผลงานวิจัย 
โครงการ โครงงาน ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได ้

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงหรือสอดคล้องตามสาขาวิชาของ
ตนเอง 

  6. นักเรียนได้รับการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ                 
ที่คณะกรรมการการอาชวีศึกษาก าหนด 



๑๒ 
 

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ ์
  7. นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรตคิุณยกย่อง

ความรู ้ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

  8. ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro 
Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่ง
การสร้างสรรค์มืออาชพีสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็น
ผู้ที่มีคุณค่าตอ่สังคมและประเทศชาติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกที่ดีและมีความเป็นผู้น า และ
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 

  2. นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการ
เรียนในรายวิชาปกต ิ

  3. นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตทีด่ีอันจะน าไปสู่
พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 

6. ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที ่ครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภยัพร้อมใช้งานและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้
งานที่ดี มีความปลอดภัย 

  2. อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และ
พื้นที่ภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวก
ต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อ
การเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

  3. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่น่าเรียนรู้และ
ปราศจากมลภาวะ 

  4. สถานศึกษามีการน าสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ

ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ทั่วไป 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และ

สังคม ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
1.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม

ทั่วไป มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการบริหารและการจัดการสามารถตอบสนองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.1  เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่  มีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
2.1.2  แผนงาน โครงการ 

  1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  2) งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  3) งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 

2.1.3  ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ สามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

วิทยาลัยฯ ได้ มีผลประเมินการท างานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และดี มากกว่าร้อยละ 90 
  2) ทางวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารในฝ่ายต่าง ๆ ที่ดีขึ้นและมี

ฐานข้อมูลครบทั้ง 9 ประเภท ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด  

  3) การด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ มีความชัดเจน มีแนวทางในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ 

 



๑๔ 
 

2.2 กลยุทธ์ที่  2 ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม คือ 
“รับผิดชอบ  วินัย พอเพียง”  

 2.2.1  เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่  นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 
  3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
  4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
  5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)   
 2.2.3  ตัวชี้วัด 
  1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม

สถานศึกษาคุณธรรมและมีผลการประเมินตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
  2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมตรงตาม           

อัตลักษณ์ของตนเอง  สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพ 
 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 
 2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษา สามารถ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานนิเทศการสอน 
  2) งานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูและบุคลากรทุกคนมีผลการปฏิบัติงานและผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี มากกว่า 

ร้อยละ 80 
  2) คณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งขึ้น เพื่อก ากับ ติดตามและตรวจสอบ การ

ท างานภายในวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และเชื่อถือได้ 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถ
ตรวจสอบได้ และได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก 

 2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี 
 
 



๑๕ 
 

 2.4.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
  3) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
  4) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
  6) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลากร และทุกคนเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี 
  2) สถานศึกษาสามารถด าเนินงานโครงการ กิจกรรมและการด าเนินงานเพื่อให้

นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  3) คณะครู และบุคลากรทุกคน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

เป็นอย่างดีท าให้สามารถด าเนินงานก ากับติดตามและตรวจสอบงานของทุกๆ ฝ่ายได้ตามเวลาที่ก าหนด 
  4) วิทยาลัยฯ มีการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถ

บริหารงานภายในวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) บุคลากรทุกคน มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) และสามารถน าพาให้วิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้อย่าง
น้อยในระดับดีข้ึนไป 

 
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของ

หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 
 2.5.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้  

 2.5.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  2) งานบริหารการเงินและงบประมาณ 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 

   1) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการเรียนการสอน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 
   2) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการวิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
   3) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท า และ
ด าเนินการจัดประกวด การแสดงโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
   4) สถานศึกษามีรายจ่ายส่งเสริม  สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 



๑๖ 
 

2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

 2.6.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 2.6.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  2) งานบุคลากร 
  3) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  4) งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.6.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ไม่เกิน 1:30  
  2) ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ไม่เกิน 1:30  
  3) ครูผู้สอนทุกคนจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือได้รับการอบรม

เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
  4) ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อป ี  
  5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

 
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 
 2.7.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานประกอบการและหน่วยงานต้นสังกัด 
 2.7.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (มอบทุนการศึกษา) 
  3) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน 
  4) งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ 
  5) งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
 2.7.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบทวิภาคี หรือด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้าน โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

  2) สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาเป็นครูพิเศษ วิทยากร ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 



๑๗ 
 

  3) สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 100 คน 

  4) สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายรายการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของตนเอง และมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

1.2 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่าง ๆ  

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด 
 2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดและมีความรู้ ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม 

 2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาหลักสูตร 
  2) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน  
  3) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานของ

นักเรียน 
  5) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
  6) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
  7) การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดท าหลักสูตรทวิภาคี              

ในสาขาวิชาการตลาด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเลือกวิชาชีพตามที่ตนเองต้องการ 
  2) สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจในการประกอบอาชีพ ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติงานจากสถาน
ประกอบการจริง  



๑๘ 
 

  3) นักเรียน นักศึกษา มีผลงานการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้าน

วิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก สถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  2) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน 
  3) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษาจัดท า MOU ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อ

ส่งนักเรียนเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แห่งละไม่เกิน 40 คน  
  2) สาขาวิชาชีพต่าง ๆ จัดท าโครงการ/กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น  โดยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน มีครูผู้สอนเป็น             
ผู้แนะน าและก ากับดูแลการท างาน อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา และต้องมีนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน นักศึกษาในสาขานัน้ ๆ 
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ในรายวิชาที่ตนเองสอนทุกรายวิชาและสามารถพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 

 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  2) งานพัฒนาหลักสูตร 
  3) งานนิเทศการสอน 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาครบทุกสาขาวิชาภายใน 3 ปี  
  2) มีผลการนิเทศการสอนของครู ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

๑. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ที่ตนเองสอน มีการจัดท าผลงาน นวัตกรรม สื่อการสอน งานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์จนเป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้ 



๑๙ 
 

1.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพครู 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ                   

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ มีจ านวน 
5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้
เต็มศักยภาพ 

 2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทางด้าน
ความรู้และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

 2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  2) งานพัฒนาหลักสูตร 
  3) งานนิเทศการสอน 
  4) งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนทุกคนมีผลการนิเทศการสอนการสอน ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 -5.00                  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 
  2) ผลการประเมินการจัดท าโครงการสอน แผนการสอน และแผนเตรียมการสอน

ล่วงหน้าของครูผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก ดี ปานกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

แห่งวิชาชีพครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ 
 2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน เกิดความตระหนัก พยายามและปฏิบัติใน

การท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลในการท างานได้ 
รวมทั้งต้องสามารถเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานเป็น
กลุ่มและแก้ไขปัญหาได้ 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  2) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  3) งานบุคลากร 
  4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1)  ครูและบุคลากรทุกคนมีประวัติการท างานที่ดีปฏิบัติตนถูกต้องตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ 
  2) ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีระดับการประเมินผลการท างานเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ในทุก ๆ ปีการศึกษา 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ 
รวมถึงสามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและสื่อการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างสื่อการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หรือผลงานอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งยังสามารถน าไปจัดแสดง
หรือประกวดจนได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศได้  

 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานของครู 
  2) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  3) งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 รายวิชาที่สอน และผ่านการ

ตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการทุกเรื่อง สามารถน าไปพัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษาได้ 

  2) ครูที่ได้รับการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผลงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขัน 

  3) ครูผู้สอนได้น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 

  4) ครูผู้สอนได้น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่สู่สาธารณชน  

 
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 
 2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ และสามารถเขียนโครงการสอน แผน

เตรียมการสอนล่วงหน้า โดยมีการสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

 2.4.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  2) งานพัฒนาหลักสูตร 
  3) งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 
  4) งานนิเทศการสอน 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนทุกคนสามารถเขียนแผนการสอนได้ถูกต้องตามหลักสูตร มีความ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา  
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  2) ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการสอน และมีบันทึกหลังการสอนอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

 2.5.1 เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

 2.5.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  2) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  3) งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู 
  4) งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ         

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนครูทั้งหมด 

  2) ครูมีก าลังใจในการท างานที่ดี มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ถึงดี
มาก มากกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนครูทั้งหมด 

 
พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางวิชาชีพที่ตนเองถนัด และตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านทักษะ
วิชาชีพหรือน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ จากการท างานใน
สถานประกอบการจริง 

1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

1.5 เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีจ านวน 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าแข่งขันหรือไป

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ
ตามที่ตนเองถนัด และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายในและภายนอก 
  2) โครงการวานิชนิทรรศ 
  3) งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  4) งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5) โครงการการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียนออนไลน์ 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีผลงานทางด้านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผลงานทั้งหมดของผู้เรียน 

  2) ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นผู้ที่มีงานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  3) มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับข้อมูลตอบกลับ               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  4) ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.00-5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้ง
ในการเรียนและการท างาน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยยึด
แนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  2) งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3) งานพัฒนาหลักสูตร 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถน าความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 3 ด้าน มาประยุกต์ใช้และบูรณาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้  
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  2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นที่
พึ่งของหน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ทางด้านวิชาการวิชาชีพได้ 

 2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน
ในสถานประกอบการจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมโดยการท างานบริการสังคม 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  2) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน  
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) สาขาวิชาชีพต่าง ๆ จัดท าโครงการ/กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น  โดยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน มีครูผู้สอนเป็น           
ผู้แนะน าและก ากับดูแลการท างาน อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา และต้องมีนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน นักศึกษาในสาขานั้น ๆ 

  2) ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการบริการทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ในแต่ละสาขางาน              
มีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อปี 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย โครงการ โครงงาน ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

 2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพมาพัฒนาสร้าง
นวัตกรรม งานวิจัย โครงการ โครงงานที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
คุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาหลักสูตร 
  2) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานของนักเรียน 
  3) โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ในสาขาวิชาชีพ 
  4) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ โครงงาน หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้ได้รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผลงานที่ส่งแข่งขันทั้งหมด 

  2) นักเรียน นักศึกษามีผลงานทางด้านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ โครงงาน หรืองานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผลงานทั้งหมดของผู้เรียน 

  3) สถานศึกษาน าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โครงงาน หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผลงานทั้ งหมด เผยแพร่              
สู่สาธารณชน 
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2.5 กลยุทธ์ที่ 5 นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงหรือสอดคล้องตาม
สาขาวิชาของตนเอง 

 2.5.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการในการท างานตรง
ตามสาขาวิชาของตนเอง สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ  

 2.5.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานพัฒนาหลักสูตร 
  2) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ท า MOU หรือเครือข่ายกับสถานศึกษา โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

  2) นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผลการประเมินจากการนิเทศผ่าน    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด 
 

2.6 กลยุทธ์ที่ 6 นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

 2.6.1 เป้าประสงค์ เพื่อเป็นการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทางด้านวิชาชีพ โดยผู้เรียนทุกคน
ต้องผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพและต้องมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 

 2.6.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  และสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.6.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้า

รับการประเมินครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
 2.7.1 เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งยังเป็นการ     

ยกย่องผู้เรียนที่กระท าความดี มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 

 2.7.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 
  2) งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารางวัลลูกกตัญญูต่อแม่อย่างสูง 
  3) งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน 
  4) โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

พระราชทาน  
  5) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานของ

นักเรียน 
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  6) โครงการเสริมสร้างพลานามัยต้านภัยยาเสพติด 
  7) โครงการประกวดร้องเพลง 
 2.7.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
2.8 กลยุทธ์ที่ 8 ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro Academy  ซึ่งมีความหมายว่า 

สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
 2.8.1 เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ

ท างานในสถานประกอบการ และเป็นการยกย่องผู้เรียนที่กระท าความดีและมีคุณลักษณะที่ดี ตรงตามข้อ
ก าหนดให้ได้รับการเชิดชูเกียรติอีกทางหน่ึง 

 2.8.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการ WAC Pro Academy   
 2.8.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  

ด้านความรับผิดชอบ ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม  ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านจิตอาสา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มี

คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีและมีวินัย 
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ การอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่น 
๒. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็น 
ผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีบุคลิกที่ดีและมีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
 2.1.1 เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อ

ตนเองและส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ  
 2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  2) โครงการวานิชนิทรรศ   
  3) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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  4) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  5) กิจกรรมวานิชสัมพันธ์ 
  6) กิจกรรมกีฬาสี 
  7) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมวันคริสตม์าส) 
  8) กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 
  9) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 
  10) ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2) โครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า มีการสอดแทรกความรู้และการน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาทุกรายวิชา 
 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจาก

การเรียนในรายวิชาปกติ 
 2.2.1 เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ มีคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ และสามารถน ามาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้ 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
  3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 
  4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 
  5) กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 
  6) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  7) โครงการวานิชนิทรรศ   
  8) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  9) กิจกรรมกีฬาสี 
  10) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  11) กิจกรรมทัศนศึกษา 
  12) โครงการประกวดภาพถ่ายภายในสถานศึกษา 
  13) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
  14) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ) 
  15) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมวันคริสต์มาส) 
  16) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 
  17) โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 
  18) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
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  19) กิจกรรมการแข่งขัน RoV. Esports 
  20) งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  21) ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

  2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ร่วมและกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

  3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ออกก าลัง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

  4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
 2.3.1 เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้าน

ร่างกาย จิตใจ ความคิดและสติปัญญา รู้จักการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
  3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 
  4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 
  5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  6) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  7) กิจกรรมกีฬาสี 
  8) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  9) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 
  10) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
  11) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
  12) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  13) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน-นอกสถานศึกษา 
  14) โครงการการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
  15) งานบริหารความเสี่ยง 
  16) งานตรวจสารเสพติด 
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  17) ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะทางจิตพิสัยที่ดี 

น าไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง โดยการประเมินผลจากสถิติ
ทางด้านพฤติกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  2) นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี โดยมีผลการตรวจสุขภาพและสารเสพติดที่แสดงถึง
สุขภาพที่ดีของนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

  3) นักเรียน นักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 มีการพัฒนาตนเองทางด้านคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  

  4) นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีขึ้น    
มีความสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา 

  5) นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมและกระท าตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อม              
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่
การเรียนรู้ มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น  

1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในสถานที่ที่มีคุณภาพและมีเครื่องใช้ ครุภัณฑ์
สนับสนุนในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

1.3 เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ครบถ้วนและเพียงพอ 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ              

มีสภาพการใช้งานที่ดี มีความปลอดภัย 
 2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ

นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับความสะดวกในการ
ใช้งาน   มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน 

 2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
  2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์

ทางการศึกษา 
  3) โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
  4) โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
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  5) งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
  6) งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ   
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน มีสภาพการใช้งานได้

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่  
  2) ครู และนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่อ ค่าเฉลี่ยภาพรวมไม่              

น้อยกว่า 4.50 
 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นที่ภายในสถานศึกษามีเพียงพอ

และสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 

นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นที่ภายในสถานศึกษา ได้อย่าง
ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   
  2) โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
  3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์

ทางการศึกษา 
  4) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
  5) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที ่
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) การเกิดอุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่าร้อยละ 1 ของจ านวนนักเรียน 

นักศึกษาทั้งหมด 
  2) ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน

สถานศึกษาอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.50 
 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่น่าเรียนรู้ และปราศจากมลภาวะ 
 2.3.1 เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน 

นักศึกษาทุกคน มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีจาก
สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ 

 2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  1) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
  2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา ผู้ปกครอง และ

บุคคลภายนอกมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก                
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.50 
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2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษามีการน าสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้ 

 2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

 2.4.2 แผนงาน โครงการ 
  1) งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท   
  2) โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
  3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์

ทางการศึกษา 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถานศึกษามีการจัดการระบบฐานข้อมูลพื้นฐานทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป

ของสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

  2) สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัส และก าจัดไวรัสในเครื่อง            

ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 



 

 

๓๑ 

3.5  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการบริหารและการจัดการสามารถตอบสนองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ให้
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ าปี                
ในระดับดีขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล และ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
และคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ ไดร้ับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก           

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชดิชูเกียรตจิาก
ภายนอก    
 
           



 

 

๓๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
9 ประเภท 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้ประโยชนจ์ากการ
จัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ 
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ภายในสถานศึกษา มคีวามปลอดภัย  
มีระบบการป้องกันฐานข้อมูลและ
ส ารองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

9 
ประเภท 

9 
ประเภท 

9 
ประเภท 

1. จ านวนฐานข้อมูลพื้นฐานที่
น าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๔ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์

ของสถานศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ  วินัย พอเพียง” 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

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

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเ้ป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้รว่มกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายในสถานศึกษา  
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา                  
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  



 

 

๓๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
สอดคล้องตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เพิ่มมากขึ้น 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีการกระท าความผดิลดลง 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ           
วันส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา          
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่
โบราณกาลต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 
 
 
  



 

 

๓๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ           
พระนางเจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน
วโรกาสที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รว่มระลึก
ถึงพระคุณของแม่ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่
แสดงออกในลักษณะความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  
 
 
 



 

 

๓๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา ได้น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่10 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา              
พระบรมราชิน ี

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องใน
วโรกาสที่เป็นวันเฉลิม                 
พระชนมพรรษาพระราชนิี                   
3 มิถุนายน ของทุกปี 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 

 

๓๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พระบรม
ราชินี  

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสทุิดา พระบรมราชินี 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษา สามารถด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จ และบรร ลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรูค้วามสามารถ
ของครูในการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูได้อย่างต่อเน่ือง 

5. เพื่อส่งเสริมความคดิริเริม่สร้างสรรค์
และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

1. ร้อยละผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครูที่ได้รับ
การนิเทศการสอน มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 

2. งานการประกันคณุภาพการศกึษา 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ระดับผลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 



 

 

๔๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
ได้เข้าใจและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษาได้อยา่ง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

3. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท าโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้าที่มี
คุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียน
การสอน ตามโครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าแต่ละรายวชิา
ได้อย่างครบถ้วน  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละจ านวนครูผู้สอนทีม่ี
การจดัท าแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้าที่มีคุณภาพ 
และมีบันทึกหลังการสอน 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการตรวจประเมิน
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า           
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 

 



 

 

๔๑ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะด้ าน

วิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ และได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน

ประเมินคุณภาพภายนอก 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานการประกันคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
ได้เข้าใจและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษาได้อยา่ง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ระดับผลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

2. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อ
ฟัง และพึ่งตนเอง 

๒. เพื่อให้เกิดความซื่อสัตยส์ุจริต               
มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

1. ร้อยละผลการเรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของนักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1              
ที่มีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ 
 



 

 

๔๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ๓. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพือ่
สาธารณประโยชน ์

๔. เพื่อให้รู้จักท าการฝีมือ  และฝึกฝนให้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๕. เพื่อให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

3. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี มวีินัยและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์            

3. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 1. เพื่อให้มีสถานที่รองรับในการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ชุมชน 
และผู้ที่สนใจ 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณร์องรับการ            
บ่มเพาะผู้เรียน ผู้ประกอบการรายใหม ่
 

3 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 1. ผลประเมินจากหน่วยงาน    
ต้นสังกัด 



 

 

๔๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทดลอง 
ฝึกฝน และปฏิบัติงานจรงิ ในการ
ประกอบอาชีพ จากสถานประกอบการ
จริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักเรียน 
นักศึกษา มีแนวคดิในการน าไปใช้ใน
การเปิดธรุกิจเป็นของตนเอง 

4. งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร สถาน
ประกอบการตา่ง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความรว่มมือ
กับสถานประกอบการใหม่ ๆ เพื่อจดั
การศกึษารว่มกัน 
 

1 
สาขาวิชา 

1 
สาขาวิชา 

2 
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่มกีารจัด
การศกึษาระบบทวิภาคใีห้แก่
นักเรียน นักศึกษา  
 



 

 

๔๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศกึษาระบบทวิภาค ี

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตรระบบ           
ทวิภาค ีสามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5. โครงการสถานศึกษาคณุธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน        
ได้เรียนรู้และศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยมีคุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ “รับผิดชอบ  วินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเ้ป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้รว่มกัน 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา                  
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  



 

 

๔๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายในสถานศึกษา 

    

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
สอดคล้องตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เพิ่มมากขึ้น 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีการกระท าความผดิลดลง 

6. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้น
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 



 

 

๔๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 

 

 

 

  



 

 

๔๗ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนทางด้านการบริหารจดัการดา้นการเงินได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งมีการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรงตาม

ข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล และ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
และคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ ไดร้ับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก       
     



 

 

๔๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชดิชูเกียรตจิาก
ภายนอก              

2. งานบริหารการเงินและงบประมาณ 1. เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผน
ทางด้านการบริหารจดัการดา้นการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็น
ระบบโปร่งใส ตรงตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบ
ได้ 

ร้อยละ 
20  
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 
21 
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 
22 
ของ

งบด าเนิน
การ 

1. ร้อยละที่สถานศึกษามี
รายจา่ยดา้นวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อส าหรับการเรียน         
การสอน   
 

   น้อยกว่า
ร้อยละ 1 

ของ
งบด าเนิน

การ 

น้อยกว่า
ร้อยละ 1 

ของ
งบด าเนิน

การ 

น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

ของ
งบด าเนิน

การ 

2. ร้อยละที่สถานศึกษามี
รายจา่ยในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชพี หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

   ร้อยละ 5 
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 5 
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 6 
ของ

งบด าเนิน
การ 

3. ร้อยละที่สถานศึกษามี
รายจา่ยในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท า และด าเนินการจัด
ประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี  



 

 

๔๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

      นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย 

   ร้อยละ 5 
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 5 
ของ

งบด าเนิน
การ 

ร้อยละ 6 
ของ

งบด าเนิน
การ 

4. ร้อยละที่สถานศึกษามี
รายจา่ยส่งเสริม สนับสนุน 
การจดักิจกรรมด้านการ         
รักชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา
และนันทนาการ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๐ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบห มายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล และ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
ตรงตามวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
และคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ ไดร้ับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก   
        



 

 

๕๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับรางวัล
หรือการเชดิชูเกียรตจิาก
ภายนอก              

2. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิาที่สอนหรือ
ได้รับการอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ไม่เกิน 
1:30 

ไม่เกิน 
1:30 

ไม่เกิน 
1:30 

1. อัตราสว่นครตู่อนักเรียน          
ในแต่ละสาขาวิชา 

2. อัตราสว่นครตู่อนักเรียน
ทั้งหมด 

3. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา         
ที่สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู และ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 



 

 

๕๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
60 

  

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองที่ได้รับรางวัล 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชเูกียรติให้แก่
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดร้ับเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู ้
ความสามารถ คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชพี จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก  

 

 

 

  



 

 

๕๓ 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อก าหนดของ                          

สถานประกอบการและหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 7 มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมีรายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง  ให้มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจดัการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับความ
ต้องการขององค์กร สถาน
ประกอบการตา่ง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความรว่มมือ
กับสถานประกอบการใหม่ ๆ เพื่อจดั
การศกึษารว่มกัน 

1 
สาขาวิชา 

1 
สาขาวิชา 

2
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่มกีารจัด
การศกึษาระบบทวิภาคใีห้แก่
นักเรียน นักศึกษา  
 

   1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศกึษาระบบทวิภาคี 
 



 

 

๕๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตรระบบ           
ทวิภาค ีสามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
(มอบทุนการศึกษา) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียน 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครทูี่ปรึกษา และวิทยาลัยฯ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีทุนใน
การศกึษาต่อในระดับที่สงูข้ึน 

30 คน 32 คน 34 คน 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา           
ที่ได้รับทุนการศึกษา จาก
ความชว่ยเหลือของบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

3. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพและการฝกึงาน  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และความเข้าใจการปฏิบัติงานจาก
ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง  ให้มีความพร้อมในการ
ท างานรว่มกับผู้อื่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษา
ได้ฝึกประสบการณว์ิชาชพี 
หรือศึกษาดูงาน                  
ในสถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



 

 

๕๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาด้าน
วิชาชพีรว่มกับสถานศึกษา 

4. งานระดมทรัพยากรเครอืข่ายทั้งในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการชว่ยเหลือ
จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรตา่ง ๆ 
ในด้านเงิน วัสด ุอุปกรณ ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธท์ี่ดีต่อกันใน
การชว่ยเหลือในด้านการจัดการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายทั้ง
ในและนอกประเทศ 

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสในการใช้วัสด ุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชต้่าง ๆ ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

3 
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

4
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

5 
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

1. จ านวนการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์หรอื           
สิ่งอืน่ ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม หน่วยงาน สถาน
ประกอบการตา่ง ๆ  

5. งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยาลัยฯ เตรียมปรบัตัวให้กับ
สภาพแวดล้อมสรา้งความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมใหม ่

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า       



 

 

๕๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจประทับใจใน
วิทยาลัยฯ และคณะคร ู

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความประพฤตดิี มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   ร่วมงาน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป   

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษา     
มีความประพฤตดิี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

๕๗ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดและมีความรู้ ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติม

และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ        
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพและการฝกึงาน  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และความเข้าใจการปฏิบัติงานจาก
ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง   ให้มีความพร้อมในการ
ท างานรว่มกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาด้าน
วิชาชพีรว่มกับสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษา
ได้เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชพี หรือศึกษาดูงาน                  
ในสถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



 
 

 

๕๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมีรายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจดั  
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร                
สถานประกอบการตา่ง ๆ และมี
คุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความรว่มมือ
กับสถานประกอบการใหม่ ๆ เพื่อจดั
การศกึษารว่มกัน 

1 
สาขาวิชา 

1 
สาขาวิชา 

2 
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่มกีารจัด
การศกึษาระบบทวิภาคใีห้แก่
นักเรียน นักศึกษา  
 

   1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศกึษาระบบทวิภาคี 

 

 

 



 
 

 

๕๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวจิัย และโครงงานของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจัย ที่มีประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา            
ได้ส่งผลงานเข้าประกวด แข่งขันและ
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา           
ได้น าผลงานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ที่มี
ประโยชน์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล  สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่ผู้เรียนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์     
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา       

 
 

 



 
 

 

๖๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ 
30 

2. ร้อยละที่ผู้เรียนส่งผลงาน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย เข้า
แข่งขันได้รับรางวัลระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

3. ร้อยละที่น าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชพี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณชน  

5. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 1. เพื่อให้มีสถานที่รองรับในการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ชุมชน 
และผู้ที่สนใจ 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณร์องรับการ        
บ่มเพาะผู้เรียน ผู้ประกอบการรายใหม ่

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทดลอง 
ฝึกฝน และปฏิบัติงานจรงิในการ
ประกอบอาชีพ จากสถานประกอบการ
จริง 
 

3 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 1. ผลประเมินจากหน่วยงาน    
ต้นสังกัด 



 
 

 

๖๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักเรียน 
นักศึกษา มีแนวคดิในการน าไปใช้ใน
การเปิดธรุกิจเป็นของตนเอง 

6. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อ
ฟัง และพึ่งตนเอง 

2. เพื่อให้เกิดความซื่อสัตยส์ุจริต มี
ระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพือ่
สาธารณประโยชน ์

4. เพื่อให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. เพื่อให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละผลการเรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญของนักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1              
ที่มีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

3. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี มวีินัยและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์    
         



 
 

 

๖๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

7. การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

1. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และ
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
Thailand 4.0 

2. เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ความสามารถทางด้านทกัษะอาชีพ 
เพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 

3. ยกระดับคุณภาพผู้ส าเรจ็การศกึษา 
เข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสถานประกอบการและ 
ตลาดแรงงาน 

สาขาวิชา
ละ 
2 

โครงการ
ต่อป ี

สาขาวิชา
ละ 
2 

โครงการ
ต่อป ี

สาขาวิชา
ละ 
2 

โครงการ
ต่อป ี

1. จ านวนโครงการที่ผู้เรียนและ
ประชาชนทั่วไป ไดร้ับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
 

   1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมือเพื่อ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ  

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเรจ็
การศกึษามีความสามารถ
ทางด้านทกัษะอาชพี 

 



 
 

 

๖๓ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภ าพและมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจาก

บุคคลภายนอก สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการบริการดา้นวิชาการและวิชาชีพ              
สู่ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา           
ทุกสาขาวิชา ได้ท างานรว่มกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น าความรู ้ความสามารถ 
ทั้งในด้านวชิาการและวชิาชีพ 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน                    
สถานประกอบการ และสถานศึกษา
ภายนอกได้อย่างมคีุณภาพ 

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการ
ท างานดา้นบริการดา้นวชิาการและ
วิชาชพีสู่ชุมชน 

1 แห่ง 
ต่อป ี

1 แห่ง 
ต่อป ี

2 แห่ง 
ต่อป ี

1. จ านวนหน่วยงาน องคก์ร
สถานศึกษาอื่น ชุมชน หรือ
ท้องถิ่น ที่เข้ารับบริการ
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา 
 

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการ  



 
 

 

๖๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   8 ชั่วโมง
ต่อป ี

9 ชั่วโมง
ต่อป ี

10 
ชั่วโมง 
ต่อป ี

3. จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มโครงการ         
ในแต่ละสาขาวิชา  

   ดี ดีมาก ดีมาก 4. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพและการฝกึงาน  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และความเข้าใจการปฏิบัติงานจาก
ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง  ให้มีความพร้อมในการ
ท างานรว่มกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาด้าน
วิชาชพีรว่มกับสถานศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี หรือ
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 



 
 

 

๖๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนและประกอบอาชีพไป
พร้อม ๆ กัน และมีรายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง  ให้มีความพร้อมในการ
เข้าท างานในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจดัการ 
เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการขององค์กร  สถาน
ประกอบการตา่ง ๆ และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความรว่มมือ
กับสถานประกอบการใหม่ ๆ เพื่อจดั
การศกึษารว่มกัน 

1 
สาขาวิชา 

1 
สาขาวิชา 

2
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่มกีารจัด
การศกึษาระบบทวิภาคใีห้แก่
นักเรียน นักศึกษา  
 

   1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศกึษาระบบทวิภาคี 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตรระบบ           
ทวิภาค ีสามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 



 
 

 

๖๖ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนเองสอนทุกรายวิชาและสามารถพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุง

เน้ือหาสาระรายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา  
ที่สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 

   ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
60 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

2. 
 

งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ         
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 



 
 

 

๖๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ    
มากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรู้
ความสามารถของครูในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของครูไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

5. เพื่อส่งเสริมความคดิริเริม่สร้างสรรค์
และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

1. ร้อยละผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครูที่ได้รับ
การนิเทศการสอน มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-5.00 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๖๘ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้เต็มศักยภาพ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. 
 

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิาที่
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 

   ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ           
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 



 
 

 

๖๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรูค้วามสามารถ
ของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูได้อย่างต่อเน่ือง 

5. เพื่อส่งเสริมความคดิริเริม่สร้างสรรค์
และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

1. ร้อยละผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครูที่ได้รับ
การนิเทศการสอน มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 

4. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท าโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้าที่มี
คุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียน
การสอน ตามโครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าแต่ละรายวชิา
ได้อย่างครบถ้วน  
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละจ านวนครูผู้สอนทีม่ี
การจดัท าแผนเตรียม      
การสอนลว่งหน้าที่มีคุณภาพ 
และมีบันทึกหลังการสอน 
 



 
 

 

๗๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการตรวจประเมิน
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า           
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

๗๑ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน เกิดความตระหนัก พยายามและปฏิบัติในการท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถวัดแล ะ
ประเมินผลในการท างานได้ รวมทั้งต้องสามารถเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขปัญหาได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ให้
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ าปี                
ในระดับดีขึ้นไป  

 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา          
ที่สอน 
 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 



 
 

 

๗๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

   ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

3. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิาที่สอนหรือ
ได้รับการอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ไม่เกิน 
1:30 

ไม่เกิน 
1:30 

ไม่เกิน 
1:30 

1. อัตราสว่นครตู่อนักเรียน          
ในแต่ละสาขาวิชา 

2. อัตราสว่นครตู่อนักเรียน
ทั้งหมด 

4. โครงการสถานศึกษาคณุธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้เรียนรู้และศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยมีคุณธรรม              

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา                  
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ  



 
 

 

๗๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  อัตลักษณ์คือ “รับผิดชอบ วินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเ้ป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้รว่มกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายในสถานศึกษา 

   สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
สอดคล้องตามคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เพิ่มมากขึ้น 

   ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีการกระท าความผดิลดลง 

 

 

 

 



 
 

 

๗๔ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หรือผลงานอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งยังสามารถน าไปจัดแสดงหรือประกวดจนได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับ
จังหวัด ภาค และระดับประเทศได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ รวมถึงสามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและสื่อการสอนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานของคร ู

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ท างาน
งานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างสื่อ             
การสอนที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรียน
การสอน  

2. เพื่อให้สามารถน างานวิจยั นวัตกรรม
หรือสร้างสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได ้

3. เพื่อให้ครูได้มีโอกาสน างานวิจัย 
นวัตกรรมไปจัดแสดงหรอืประกวดจน
ได้รับรางวัลตั้งแตร่ะดับจงัหวัด ภาค 
และระดับประเทศได้ 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

1. ร้อยละที่ครูส่งผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย เข้า
แข่งขันได้รับรางวัลระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละที่ครูน าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย              
ไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและ  



 
 

 

๗๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

      ภายนอกสถานศึกษา                 
   ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
3. ร้อยละที่ครูได้น าผลงาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย            
เผยแพร่สู่สาธารณชน  

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา         
ที่สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู และ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานทีต่นเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 

   ร้อยละ 
60 

  

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

3. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดร้ับเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู ้



 
 

 

๗๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชเูกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนที่ได้รับรางวัล 

ความสามารถ คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชพี จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๗๗ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ และสามารถเขียนโครงการสอน แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยมีการสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เ รียน 
คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากเน้ือหาในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา           
ที่สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 

   ร้อยละ 
60 

  

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล 
 
  



 
 

 

๗๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ       
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท าโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้าที่มี
คุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียน
การสอน ตามโครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าแต่ละรายวชิา
ได้อย่างครบถ้วน  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละจ านวนครูผู้สอนทีม่ี
การจดัท าแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าที่มีคุณภาพ และมี
บันทึกหลังการสอน 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการตรวจประเมิน
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า           
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

4. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง
ตนเอง ในด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาพฤติกรรม 
บุคลิกภาพการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

1. ร้อยละผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครูที่ได้รับ
การนิเทศการสอน มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 



 
 

 

๗๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรูค้วามสามารถ
ของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูได้อย่างต่อเน่ือง 

5. เพื่อส่งเสริมความคดิริเริม่สร้างสรรค์
และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 

 

 

 

  



 
 

 

๘๐ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มีความรู้ ความสามารถที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5  ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับผลตอบแทนหรือ

สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ให้
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ มผีลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ าปี                
ในระดับดีขึ้นไป  

 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือ
วิชาชพีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา          
ที่สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน 

12 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

15 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

20 
ชั่วโมง 
ต่อปี   

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน           
 



 
 

 

๘๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

   ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
65 

 

2. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานดา้น
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ เข้า
ประกวดไดร้ับรางวัล  

3. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวจิัย
และโครงงานของคร ู

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ท างาน
งานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างสื่อการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนการ
สอน 

2. เพื่อให้สามารถน างานวิจยั นวัตกรรม
หรือสร้างสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได ้

3. เพื่อให้ครูได้มีโอกาสน างานวิจัย 
นวัตกรรมไปจัดแสดงหรอืประกวดจน
ได้รับรางวัลตั้งแตร่ะดับจงัหวัด ภาค 
และระดับประเทศได้ 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

1. ร้อยละที่ครูส่งผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย เข้า
แข่งขันได้รับรางวัลระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละที่ครูน าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย              
ไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและ  



 
 

 

๘๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

      ภายนอกสถานศึกษา                 
   ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
3. ร้อยละที่ครูได้น าผลงาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย            
เผยแพร่สู่สาธารณชน  

4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองที่ได้รับรางวัล 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชเูกียรติให้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละที่คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดร้ับเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู ้
ความสามารถ คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชพี จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก  

 



 
 

 

๘๓ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ตนเองถนัด และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม

และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาชพีภายในและภายนอก 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการและวิชาชพีของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชพีของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา        
ได้ใช้ความรู้และทักษะวชิาชีพไป
แข่งขันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง 

 

2. โครงการวานิชนิทรรศ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละกล้า
แสดงออกในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีสว่นรว่มในการจดั
กิจกรรมดา้นความรู้ งานวิจัย  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 



 
 

 

๘๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกัน เพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชพีในดา้นต่าง ๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่
ให้แก่สาธารณชน 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

2. ร้อยละของบุคคล 
สถานศึกษา หน่วยงาน 
สถานประกอบการภายนอก 
เข้าร่วมโครงการ                  

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ มีผลการประเมนิ
อยู่ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป 

3. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้ ทางด้านวชิาการและวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ช่วยเหลือนักเรยีน นักศึกษา 
ในด้านการจดัการเรียนรูภ้ายนอก 

20 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

20 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

20 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

1. จ านวนชั่วโมงที่นักเรียน 
ระดับปวช. ทุกสาขาวิชา ได้
เข้าอบรม สัมมนา ดูงานนอก
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตนเอง 
 



 
 

 

๘๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ห้องเรียนให้มากขึ้น 10 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

10 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

10 
ชั่วโมง/
คน/ปี 

2. จ านวนชั่วโมงที่นักเรียน 
ระดับปวส. ทุกสาขาวิชา ได้
เข้าอบรม สัมมนา ดูงานนอก
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตนเอง 

4. งานติดตามผู้ส าเรจ็การศกึษา 1. เพื่อส ารวจตดิตามและเกบ็ข้อมูลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน มากทีสุ่ด  

2. เพื่อติดตามและประเมินผลด้านความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษาตา่ง ๆ ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปท างานหรือ
ศึกษาต่อ  

3. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคณุภาพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษาตา่ง ๆ ให้ดี
ยิ่งข้ึน 

4. เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาพฒันา 
ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรภายใน
สถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมและ
สนองต่อความต้องการของสถาน  

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

1. ร้อยละที่ผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายในหนึ่งปี 
 



 
 

 

๘๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา
ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

    

   ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

2. ร้อยละของสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไปท างาน จากสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบ
อาชีพอิสระไดต้อบกลับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

3. ร้อยละผลประเมินความ          
พึงพอใจด้านคุณลักษณะที่               
พึงประสงค์เฉลี่ย 4.00-5.00  

5. โครงการการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียน
ออนไลน์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
และทักษะด้านการใช ้Google 
Classroom และ Google Meet 
เพื่อใช้ในการเรียน Online ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา                  
มีความสามารถในการสบืค้นข้อมูลที่

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 



 
 

 

๘๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทัง้จาก
คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อจัดท าสือ่การเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ Google Classroom และ 
Google Meet เพือ่ใช้ในการเรียน 
Online ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดย
เผยแพร่ผ่านทางสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๘๘ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในการเรียนและการท างาน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย โดยยึดแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นัก เรียนมีการเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้น
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 



 
 

 

๘๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ        
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษา รู้สึกภาคภูมิใจใน
ความส าเรจ็ที่สามารถจบการศกึษาได้ 

2. เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมัน่ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาให้มีความมุมานะ 
ในการเรียนตอ่ไปในอนาคต 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ร่วมงาน อยู่ในระดับดีขึน้ไป   

   ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

2. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่จบการศึกษา           
เข้าร่วมงาน 

 

  



 
 

 

๙๐ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานในสถานประกอบการจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

โดยการท างานบริการสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ทางด้าน

วิชาการวิชาชีพได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการบริการดา้นวิชาการวิชาชพีสู่ชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุก
สาขาวิชา ไดท้ างานร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น าความรู ้ความสามารถ 
ทั้งในด้านวชิาการและวชิาชีพ 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน                      
สถานประกอบการและสถานศึกษา
ภายนอกได้อย่างมคีุณภาพ 

3. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการ
ท างานดา้นบริการดา้นวชิาการและ
วิชาชพีสู่ชุมชน 

1 แห่ง 
ต่อป ี

1 แห่ง 
ต่อป ี

2 แห่ง 
ต่อป ี

1. จ านวนหน่วยงาน องคก์ร
สถานศึกษาอื่น ชุมชน หรือ
ท้องถิ่น ที่เข้ารับบริการ
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา 
 

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม  



 
 

 

๙๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

      โครงการ 
   8 ชั่วโมง

ต่อป ี
9 ชั่วโมง

ต่อป ี
10 

ชั่วโมง 
ต่อป ี

3. จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มโครงการ         
ในแต่ละสาขาวิชา  

   ดี ดีมาก ดีมาก 4. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพและการฝกึงาน 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และความเข้าใจการปฏิบัติงานจาก
ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการ
ท างานรว่มกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาด้าน
วิชาชพีรว่มกับสถานศึกษา 

รอ้ยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี หรือ
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 



 
 

 

๙๒ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพมาพัฒนาสร้างนวัตกรรม งานวิจัย โครงการ โครงงานที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย โครงการ โครงงาน ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ          
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

1. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวจิัย และโครงงานของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจัย ที่มีประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ส่งผลงานเข้าประกวด แข่งขันและ
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้
น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย ที่มีประโยชน์
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่ผู้เรียนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์     
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา       

 
 



 
 

 

๙๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม ร้อยละ 
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ 
30 

2. ร้อยละที่ผู้เรียนส่งผลงาน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย เข้า
แข่งขันได้รับรางวัลระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

3. ร้อยละที่น าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชพี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณชน  

3. โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ในสาขาวิชาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
เกี่ยวกับการวจิัยเบ้ืองต้น 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล 

3. เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

4. เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานรว่มกัน 
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ

เผยแพร่ข้อมูลความรูด้้านการวจิัย
ไปสู่สังคมภายนอก 

ร้อยละ 
10   

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20   

1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่
นักเรียน นักศึกษาส่งเข้าร่วม
แข่งขัน ได้รับรางวัล 
 



 
 

 

๙๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

2. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1  
เข้าร่วมโครงการ 

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เบ้ืองต้น 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล 

3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4. เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานรว่มกัน 

ร้อยละ 
10   

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20   

1. ร้อยละของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียน 
นักศึกษาส่งเข้าร่วมประกวด
ได้รับรางวัล 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

2. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
และปวส.1 เข้าร่วมโครงการ 

 

  



 
 

 

๙๕ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการในการท างานตรงตามสาขาวิชาของตนเอง สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงหรือสอดคล้องตามสาขาวิชาของตนเอง 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของ         
สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
ในการเรียนในหลักสตูรทีต่นเองถนัด 

4 
สาขาวิชา 

5 
สาขาวิชา 

6
สาขาวิชา 

2. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพและการฝกึงาน  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และความเข้าใจการปฏิบัติงานจาก
ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการ
ท างานรว่มกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาด้าน
วิชาชพีรว่มกับสถานศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่นักเรียน นักศึกษาได้
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือศึกษาดูงาน                  
ในสถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 



 
 

 

๙๖ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทางด้านวิชาชีพ  โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพและต้องมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่ทาง

คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 6 นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ           
(V-NET)  และสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการทดสอบทางการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพที่มีมาตรฐานจาก
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา             
ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวชิาชีพ             
ให้มากขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้และมีทักษะวิชาชพี 
ที่สูงขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพผา่นเกณฑ์
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก            
 

   ดี ดี ดีมาก 2. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าท า
การทดสอบการศึกษา
ระดับชาต ิ(V-NET) มีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

 



 
 

 

๙๗ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งยังเป็นการยกย่องผู้เรียนที่กระท าความดี มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอก อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 
กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 1. เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา                    
ที่ผลงานดีเด่น เข้าคัดเลอืกเป็น
นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความมุ่งมั่นในการกระท า
ความด ีสรา้งผลงานทีด่ี มีประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม ตามแนวทางการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน 

ระดับ
ปวช. และ

ปวส. 

ระดับ
ปวช. และ

ปวส. 

ระดับ
ปวช. และ

ปวส. 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับปวช. 
และปวส. ได้รับรางวัลทั้ง 2 
ระดับชั้น 

2. โครงการเสริมสรา้งพลานามัยต้านภัย              
ยาเสพติด 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพฒันาทางดา้น
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ และสังคม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงกิจกรรม
กีฬาทีต่นเองชอบและถนัด 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสรว่มท ากิจกรรม
ทางด้านกีฬาประเภทตา่ง ๆ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติด 
 

ระดับ
ชุมชน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค 1. นักเรียน นักศึกษาไดร้ับ
รางวัลในการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 



 
 

 

๙๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานของนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรืองานวิจัย ที่มีประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา          
ได้ส่งผลงานเข้าประกวด แข่งขันและ
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา         
ได้น าผลงานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ที่มี
ประโยชน์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละที่ผู้เรียนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์     
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา       
 
 

   ร้อยละ 
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ 
30 

2. ร้อยละที่ผู้เรียนส่งผลงาน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัย เข้า
แข่งขันได้รับรางวัลระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ
 
 



 
 

 

๙๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

3. ร้อยละที่น าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชพี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณชน  

4. โครงการอบรม/แข่งขัน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถกลุ่ม นักเรยีน นักศึกษา
พระราชทาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็น
ตัวแทนเข้าคัดเลือกรางวลัพระราชทาน
ได้มีความรู้ ทกัษะความสามารถ           
ที่สูงขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทน
เข้าคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ได้มี
โอกาสในการแสดงความสามารถและ
ความดีของตนเอง แสดงให้แก่ผู้อื่น
ได้รับรู้มากขึ้น 

8 คน 9 คน 10 คน 1. นักเรียนที่เข้าร่วมคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็นนักเรียน 
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ในทุกระดับ 

5. งานแข่งขันนักเรียน นักศึกษา รางวัล            
ลูกกตัญญูตอ่แม่อย่างสูง 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญู 
ต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความกตัญญู
ได้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลลูกกตัญญู
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

1 คน 1 คน 2 คน 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลลูกกตัญญูทีม่ีต่อ
แม่อย่างสูง  
 



 
 

 

๑๐๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา              
ที่มีความกตัญญูและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

6. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของ
ผู้เรียน 

1. เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ได้แสดง
ออกมาในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานที่มี
คุณภาพและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งในและ นอกหลักสูตรได้ และ
สามารถส่งเข้าร่วมประกวด แข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทั้ง
ในด้านวิชาการและประสบการณ์ของ
ผู้เรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาต ิ 1. นักเรียน นักศึกษาไดร้ับ
รางวัลจากการประกวด 
แข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

7. โครงการประกวดร้องเพลง 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้กล้าคดิ 
กล้าท า กลา้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ 

2. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและ
สร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลง 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาต ิ 1. นักเรียน นักศึกษาไดร้ับ
รางวัลจากการประกวด 
แข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

 



 
 

 

๑๐๑ 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการท างานในสถานประกอบการ และเป็นการยกย่องผู้เรียนที่ กระท าความดีและมี

คุณลักษณะที่ดี ตรงตามข้อก าหนดให้ได้รับการเชิดชูเกียรติอีกทางหน่ึง 
กลยุทธ์ที่ 8 ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการ WAC Pro Academy   1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความประพฤติดี                       
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อยา่งมีคุณภาพ 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มี
ความประพฤตดิี มีคุณลกัษณะที่           
พึงประสงค์ ในการเข้าท างาน ให้ไดร้ับ
การยกย่อง เชิดชูเกียรตติ่อสาธารณชน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถยืนยันต่อ
สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ        
ได้ว่านักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ            
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรต ิเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการ
ท างานในยุคปัจจุบัน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรความ
เป็นมืออาชีพด้านความตรง
ต่อเวลา  ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นการสรา้ง
นวัตกรรม ด้านทักษะวิชาชีพ 
ด้านภาวะผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม  ดา้น
มนุษยสัมพันธ์  และดา้นจิต
อาสา  

 

  



 
 

 

๑๐๒ 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถ

ท างานได้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีบุคลิกที่ดีและมีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา              
ได้รู้จักการวางแผน  มีความรับผิดชอบ
และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ กจิกรรมของคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สรา้ง             
เจตคติที่ด ีในการท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

6 
ประเภท

วิชา 

8 
ประเภท

วิชา 

8 
ประเภท

วิชา 

1. จ านวนประเภทวิชาที่ส่งเข้า
แข่งขัน ขององค์การ                
นักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)  
 

   ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาต ิ 2. ผลการประเมินการ
ด าเนินงานองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.)  
 
 



 
 

 

๑๐๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละกล้า
แสดงออกในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีสว่นรว่มในการจดั
กิจกรรมดา้นความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกัน เพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชพีในดา้นต่าง ๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่
ให้แก่สาธารณชน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

   ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

2. ร้อยละของบุคคล 
สถานศึกษา หน่วยงาน  
สถานประกอบการภายนอก 
เข้าร่วมโครงการ                  

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม



 
 

 

๑๐๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

โครงการ มีผลการประเมนิอยู่
ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป 

3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติ 
ที่ดีต่อสถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความผูกพันกนั 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการอยู่รว่มกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้านความกตัญญู
กตเวทีต่อครูและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

4. โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาตา่งประเทศ 
(กิจกรรมวันคริสต์มาส) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา         
มีความรู้เกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมา
และความส าคัญเกี่ยวกับเทศกาลวัน
คริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของครู บุคลากรทาง
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาตา่งประเทศ เข้ารว่ม
กิจกรรม 
 



 
 

 

๑๐๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเทศกาล 
โอกาส และกาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ทางดา้นภาษา กิจกรรม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถวางแผนการท างานด้วย
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคไ์ด้อย่างเป็น
ระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

5. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามคัคีในหมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาห่างไกล           
ยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้กฎกตกิา 
มารยาท มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 



 
 

 

๑๐๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  6. เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์การละเล่นของ
ไทย 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

6. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
การให ้และเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกตนในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และการท างานร่วมกับชุมชน อย่างมี
คุณค่าและมีประโยชน์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

7. กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สาธารณประโยชน์ 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษาในการบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาต ิ
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 



 
 

 

๑๐๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู ้ 
คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

8. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ู
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
 



 
 

 

๑๐๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  เป็นไทย 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้

ความส าคัญ รูจ้ักวิถีชวีิต รู้ถึงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

    

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา              
ที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรม  

9. กิจกรรมเสริมสรา้งประชาธิปไตย 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา มีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝกึตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความ
เสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่ใช้สิทธิก์ารลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งประธานชมรมวชิาชีพ
สาขาวิชา และนายกอวท. 
ของสถานศึกษา 



 
 

 

๑๐๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที ่และนักเรียน 
นักศึกษา  มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
สถานศึกษา 

4. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

10. กิจกรรมวานิชสัมพันธ ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่ง
สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน 
นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออก
ถึงความสามัคคีในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยกัน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศกึษา 
และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป             

 

 

 

 

  



 
 

 

๑๑๐ 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ และสามารถน ามาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเรียนในรายวิชาปกติ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา           
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่
โบราณกาลต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ             
พระนางเจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เน่ืองใน
วโรกาสที่เป็นวันเฉลิม                
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม              
ของทุกปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๑๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รว่มระลึก
ถึงพระคุณของแม่ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่
แสดงออกในลักษณะความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา ได้น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๑๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา            
พระบรมราชิน ี

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จ            
พระนางเจ้าสทุิดา พระบรมราชินี 
เน่ืองในวโรกาสที่เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระราชินี 3 มิถุนายน 
ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พระบรม
ราชินี  

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๑๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  พระนางเจ้าสทุิดา พระบรมราชินี     
   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการเข้ารว่มกิจกรรม  
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ

สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่

ดีต่อสถาบันการศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

เพื่อนให้มีความผูกพันกนั 
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ และ

เข้าใจถึงหลักในการอยู่รว่มกันในสังคม 
5. เพื่อให้แสดงออกด้านความกตัญญู

กตเวทีต่อครูและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

6. งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้
รู้จักการวางแผน  มคีวามรับผิดชอบ
และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6 
ประเภท

วิชา 

8 
ประเภท

วิชา 

8 
ประเภท

วิชา 

1. จ านวนประเภทวิชาที่ส่งเข้า
แข่งขัน ขององค์การ                
นักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)  
 



 
 

 

๑๑๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ กจิกรรมของคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สรา้งเจต
คติที่ด ีในการท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

    

   ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาต ิ 3. ผลการประเมินการ
ด าเนินงานองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.)  

7. โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาตา่งประเทศ 
(กิจกรรมวันคริสต์มาส) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความส าคัญเกี่ยวกับเทศกาลวัน
คริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเทศกาล 
โอกาส และกาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ทางดา้นภาษา กิจกรรม และ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของครู บุคลากรทาง
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาตา่งประเทศ เข้ารว่ม
กิจกรรม 
 



 
 

 

๑๑๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

สามารถวางแผนการท างานด้วย
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคไ์ด้อย่างเป็น
ระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

8. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
รู้และ เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้น
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
ได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 



 
 

 

๑๑๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  และคนในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ 
มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 

9. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละกล้า
แสดงออกในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอก ได้มีสว่นรว่มในการจดั
กิจกรรมดา้นความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกัน เพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชพีในดา้นต่าง ๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอก 
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 



 
 

 

๑๑๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

2. ร้อยละของบุคคล 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถาน
ประกอบการภายนอก เข้า
ร่วมโครงการ                  

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ มีผลการประเมนิอยู่
ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป 

10. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามคัคีในหมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาห่างไกล         
ยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้กฎกตกิา 
มารยาท มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์การละเล่นของ
ไทย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม



 
 

 

๑๑๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 
11. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาส

เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์
จริง 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชวีิตและ
ปรับตัวกับการอยู่เป็นหมู่คณะ และ
จิตส านึกต่อสังคมไทย 

3. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศกึษามีความ
สามัคคีในการอยูร่่วมกันและมีการ
ท างานเป็นทีม 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้
ประสบการณ์จากการทศันศึกษามา
ปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลที่ดทีี่สุด 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของครู เจ้าหน้าที ่
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

12. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
การให ้และเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 



 
 

 

๑๑๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกตนในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และการท างานร่วมกับชุมชน อย่างมี
คุณค่าและมีประโยชน์ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

13. กิจกรรมวันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงออกถงึความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา          
ภูมิพล อดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกันร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่มตี่อปวงชนชาวไทย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 



 
 

 

๑๒๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

14. กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สาธารณประโยชน์ 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในการบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาต ิ

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 



 
 

 

๑๒๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

15. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูและสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่
ดีงาม และความเป็นไทย 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้
ความส าคัญ รูจ้ักวิถีชวีิต รู้ถึงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา              
ที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรม 
 
 
 
  



 
 

 

๑๒๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

16. โครงการประกวดภาพถ่ายภายในสถานศึกษา 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที ่และ
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดง
ความสามารถในการถ่ายภาพใน
มุมมองของตนเองอย่างเต็มที ่

2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝีกฝนใน
หลักการถ่ายภาพให้มากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อสร้างความช านาญในการใชก้ล้อง
ดิจิทัลหรือกลอ้งมือถือ ให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป                 
 
 

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

2. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที ่และ
นักเรียน นักศึกษา ที่ส่ง   
ผลงานเข้าประกวด 

17. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหวา่งเรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา           
มีรายไดจ้ากอาชีพ ที่เหมาะสม  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา          
มีประสบการณ์ในการท างานที่สุจรติ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
รู้จักคุณคา่ของเงินและเวลา  

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป                 
 
 



 
 

 

๑๒๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  5. เป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้ตนเองและเป็น
การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

    

18. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชพีเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ) 

1. เพื่อจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับครู 
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนที่สนใจ 

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมน า
ความรู ้และทักษะที่ได้ไปประกอบ
อาชีพต่อไป 

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป                 
 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
โครงการ 

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

3. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีทัศนคติที่ดี
ต่อทางวิทยาลัยฯ 

 
 



 
 

 

๑๒๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

19. กิจกรรมการแข่งขัน RoV.Esports 1. เพื่อสร้างวินัยในการเล่นเกมส์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและให้เป็นที่ยอมรับ
แก่บุคคลทั่วไปและมองการเล่นเกมส์ 
ให้เป็นไปในทางบวก 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษาที่สนใจในเรื่องของเกมส์ ให้
เป็นนักกีฬาอีสปอร์ต 

3. เพื่อจัดเป็นสถานที่ ให้ทุกคนที่สนใจใน
ด้านเดียวกัน มารวมตวักนัแสดง
ความสามารถและความคิดเห็นต่าง ๆ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 
 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ มีความ
ประพฤติที่ดีและมีผลการ
เรียน ที่สูงขึ้น 

20. โครงการสรา้งองค์ความรู้สู่อาเซียน 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนหรือ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับ
การท างานรว่มกัน 

ค่าเฉลี่ย
2.50 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.50 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ         
 



 
 

 

๑๒๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
รู้จักประหยัด และพอเพยีงในการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
 

21. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 1. เพื่อปลูกฝังเจตคติและตระหนักถึง
คุณค่าของการอ่านและการเขียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านทักษะ
การอา่นและการเขียน 

3. เพื่อฝึกทักษะทางด้านการอ่านและการ
เขียนให้มีความถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
  



 
 

 

๑๒๖ 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิดและสติปัญญา รู้จักการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา              
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่
โบราณกาลต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ         
พระนางเจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เน่ืองใน
วโรกาสที่เป็นวันเฉลิม                          
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม      
ของทุกปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๒๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รว่มระลึก
ถึงพระคุณของแม่ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่
แสดงออกในลักษณะความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่10 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา ได้น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๒๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรม           
จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
รัชกาลที่ 10 

ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา               
พระบรมราชิน ี

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จ         
พระนางเจ้าสทุิดา พระบรมราชินี 
เน่ืองในวโรกาสที่เป็นวันเฉลิม                 
พระชนมพรรษา พระราชินี 3 
มิถุนายน ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พระบรม
ราชินี  

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสทุิดา พระบรมราชินี 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๒๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม  

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่
ดีต่อสถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
เพื่อนให้มีความผูกพันกนั 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ และ
เข้าใจถึงหลักในการอยู่รว่มกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้านความกตัญญู
กตเวทีต่อครูและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

6. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศกึษา และคน
ในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในชวีิตประจ าวันและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนได ้

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มกิจกรรม              
 



 
 

 

๑๓๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศกึษา และคน
ในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใชช้ีวติแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศกึษา และคน
ในบริเวณชุมชนของวิทยาลัยฯ มกีาร
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 

7. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามคัคีในหมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้กฎกติกา 
มารยาท มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 



 
 

 

๑๓๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์การละเล่นของ
ไทย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

8. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ัก
การให ้และเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกตนในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และการท างานร่วมกับชุมชน อย่างมี
คุณค่าและมีประโยชน์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

9. โครงการรกัษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุง             
ภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจของครู นักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๓๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน มีส่วนรว่มใน
การชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจรญิก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียนมีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ       
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนรว่มในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

    

   5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 2. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

10. กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สาธารณประโยชน์ 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ตามความ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 



 
 

 

๑๓๓ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ถนัดและความสนใจในลกัษณะ
อาสาสมัคร 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

    

   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป                 

11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูและสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่
ดีงาม และความเป็นไทย 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้
ความส าคัญ รูจ้ักวิถีชวีิต รู้ถึงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
 



 
 

 

๑๓๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

    

   ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา              
ที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรม  

12. งานตรวจสารเสพตดิ 1. เพื่อเป็นการประเมินสภาวะทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้เรียน 

2. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประจ าตัว
ของผู้เรียนสะดวกต่อการดูแล
ช่วยเหลือ 

3. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละขอนักเรียน นักศกึษา 
เข้าร่วมโครงการ 
 

   ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
มีผลการตรวจสุขภาพที่
สมบรูณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค 

13.  งานบริหารความเสี่ยง 1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝา่ยปฏิบัติการ 
เข้าใจหลักการ และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของนักเรียน 
นักศึกษา 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
ที่มีความประพฤติที่ดีและมี
ผลการเรียนที่สูงข้ึน             



 
 

 

๑๓๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน 
และกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยงของนักเรียน 
นักศึกษา 

3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของนักเรียน 
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยง
การบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ 

5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับวิทยาลัยฯ 

14. โครงการการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพทีด่ี
ตามเกณฑ์หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 
ประการ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสมรรถภาพ
ทางรา่งกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาดูแลตัวเอง
เบ้ืองต้นด้านสุขภาพ 
 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

1. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีความรอบรูด้้าน
สุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติตั้งแต่ระดับดี         
ขึ้นไป 
 



 
 

 

๑๓๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

2. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีพฤตกิรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

15. โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

1. เพื่อสร้างจติส านึก ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรัก เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของพรรณไม้ในด้านต่าง ๆ 

2. เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไมแ้ละ
บ ารุงรักษาอันเป็นประโยชน์ทาง
การศกึษา 

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
4. เพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้การ

จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 
 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  

16. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มใน-นอก
สถานศึกษา 

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 
 



 
 

 

๑๓๗ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน มีส่วนรว่ม
ในการชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจรญิก้าวหน้า 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  

17. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 1. เพื่อปลูกฝังเจตคติและตระหนักถึง
คุณค่าของการอ่านและการเขียน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านทักษะ
การอา่นและการเขียน เพื่อฝึกทักษะ
ทางด้านการอ่านและการเขียนให้มี
ความถูกต้องตามหลักภาษาไทย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 



 
 

 

๑๓๘ 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับ

ความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1 วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้งานที่ดี มีความปลอดภัย 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการจดัซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร ์       
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้
ทันสมัยมากขึ้น 

80 85 90 1. ร้อยละของจ านวนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้
งาน 

 

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

2. ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใช้สื่อ คา่เฉลี่ยภาพรวม 
ของครู และนักเรียน 
นักศึกษา                

 

 

 



 
 

 

๑๓๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์ทางการศึกษา 
และคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารวัสด ุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี สภาพที่พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

2. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพด ีมีความปลอดภยั สวยงาม 
เหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

1. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการใช้สื่อ 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม ของคร ู
และนักเรียน นักศึกษา 

3. งานระดมทรัพยากรเครอืข่ายทั้งในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการชว่ยเหลือ
จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรตา่ง ๆ 
ในด้านเงิน วัสด ุอุปกรณ ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธท์ี่ดีต่อกันใน
การชว่ยเหลือในด้านการจัดการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายทั้ง
ในและนอกประเทศ 
 

3 
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

4
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

5 
รายการ/             

ปี
การศกึษา 

1. จ านวนการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์หรอื           
สิง่อืน่ ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม หน่วยงาน สถาน
ประกอบการตา่ง ๆ  



 
 

 

๑๔๐ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสในการใช้วัสด ุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชต้่าง ๆ ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

4. โครงการส่งเสริมรกัการอา่นและการใช้
ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรยีน นักศึกษา               
รักการอ่าน เกิดการเรียนรู้ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู ้สามารถใช้ห้องสมุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศส าหรับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา  

3. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ  
40 

1. ร้อยละนักเรียน นักศึกษา มี
สถิติการใช้ห้องสมุดมากขึ้น 
ทุกป ี
 

   80 
คน 

90 
คน 

100 
คน 

2. จ านวนนักเรียน นักศึกษามี
สถิติการยืมหนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และอา่นเพื่อความ
เพลิดเพลิน 

   ดี ดีมาก ดีมาก 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องสมุดของคร ูและ
นักเรียน นักศึกษา  



 
 

 

๑๔๑ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

5. งานบริหารจดัการวัสดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มอีย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที ่และ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีตอ่การ
บริหารจัดการวัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  2. เพื่อบริหารจัดการวัสด ุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
ทันสมัย และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ภายในวิทยาลัยฯ ที่ไดร้บัการ
จัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
ความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

6. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
(COVID-19) 

1. เพื่อวางแผนหามาตรการในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ภายในสถานศึกษา 

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะน าให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในด้านการป้องกัน 
และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1. ร้อยละผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ที่มตี่อโครงการ          
อยู่ในระดับดีขึ้นไป             
 



 
 

 

๑๔๒ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อด าเนินการคดักรองผูท้ี่เข้ามาใน
สถานศึกษา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดตอ่เชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019                
(COVID-19) ภายในสถานศึกษา 

    

   ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่  และนักเรียน 
นักศึกษา ได้รับการคัดกรอง
โรค 

   ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา มีความปลอดภัย 

 

 

 

  



 
 

 

๑๔๓ 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที ่ครุภัณฑต์่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรี ยน และพื้นที่

ภายในสถานศึกษา ได้อย่างปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นที่ภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมี

ความปลอดภัย 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการรกัษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในสถานศึกษา   

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ  กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน มีส่วนรว่มใน
การชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจรญิก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียนมีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจของครู นักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๔๔ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนรว่มในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

    

   5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 2. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

2. โครงการจดัซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร ์           
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้
ทันสมัยมากขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของจ านวนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้
งาน 

 

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

2. ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใช้สื่อ คา่เฉลี่ยภาพรวม 
ของครู และนักเรียน 
นักศึกษา                



 
 

 

๑๔๕ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์ทางการศึกษา 
และคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารวัสด ุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี สภาพที่พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพด ีมีความปลอดภยั สวยงาม 
เหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการใช้สื่อ ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม ของคร ูและ
นักเรียน นักศึกษา 

4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้าง
จิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ การ
แยกขยะและการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอยา่งถูกวิธ ีให้กับผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียน
การสอนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มโครงการ  

 



 
 

 

๑๔๖ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  การจดักิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมของครู นกัเรียน นักศึกษา และ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 

    

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา 

   ปีละ 
2 ครั้ง 

ปีละ 
3 ครั้ง 

ปีละ 
4 ครั้ง 

3. จ านวนครั้งที่มกีารจัด
กิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู ้

5. โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ 1. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีบ้านพักคนงาน 
และห้องเก็บของที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า 

2. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีบ้านพักคนงาน 
และห้องเก็บของได้มาตรฐานและ           
ถูกหลักสุขอนามัย 

3. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีบ้านพักคนงาน 
และห้องเก็บของเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ได้
ใช้ประโยชน์จากอาคาร
สถานที ่
 

 

 



 
 

 

๑๔๗ 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ 
กลยุทธ์ที่ 3 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่น่าเรียนรู้และปราศจากมลภาวะ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการรกัษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในสถานศึกษา 

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีมุมนั่ง
พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน มีส่วนรว่มใน
การชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจรญิก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียนมีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ 

ดี ดีมาก ดีมาก 1. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจของครู นักเรียน 
นักศึกษา  
 



 
 

 

๑๔๘ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  ของการมีส่วนรว่มในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 2. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero West 
School 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้าง
จิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ             
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อ
น าไปก าจัดอยา่งถูกวิธ ีให้กับผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียน
การสอนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจดักิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมของครู นกัเรียน นักศึกษา และ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้ารว่มโครงการ  

 

   ดี ดีมาก ดีมาก 2. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจของผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  



 
 

 

๑๔๙ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

      นักศึกษา 
   ปีละ 

2 ครั้ง 
ปีละ 

3 ครั้ง 
ปีละ 

4 ครั้ง 
3. จ านวนครั้งที่มกีารจัด

กิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู ้

 

 

 

  



 
 

 

๑๕๐ 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ

ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษามีการน าสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. งานบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
9 ประเภท   

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้ประโยชนจ์ากการ
จัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ 
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ภายในสถานศึกษา มคีวามปลอดภัย  
มีระบบการป้องกันฐานข้อมูลและ
ส ารองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

9 
ประเภท 

9 
ประเภท 

9 
ประเภท 

1. จ านวนฐานข้อมูลพื้นฐานที่
น าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

2. โครงการจดัซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร ์           
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ร้อยละของจ านวนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้
งาน 
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ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

  3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้ครปูรับเปลี่ยนวิธีสอนให้
ทันสมัยมากขึ้น 

    

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

2. ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใช้สื่อ คา่เฉลี่ยภาพรวม 
ของครู และนักเรียน 
นักศึกษา                

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์ทางการศึกษา 
และคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารวัสด ุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่ใน
สภาพด ีมีความปลอดภยั สวยงาม 
เหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1. จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

   ไม่น้อย
กว่า 

4.50 

ไม่น้อย
กว่า 

4.55 

ไม่น้อย
กว่า 

4.60 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการใช้สื่อ ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม ของคร ูและ
นักเรียน นักศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

______________________________________________ 
 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดเงื่อนไขและกลไกความส าเร็จของแผนพัฒนา 
เงื่อนไขและกลไกความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือการน า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาทั้งในแนวระนาบคือ ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 
และในแนวดิ่ง คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะร่วมผลักดันการด าเนินงานภายใต้พันธกิจและกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ และสร้างการสื่อสารในการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเงื่อนไขที่ส าคัญคือ การก าหนดเจ้าภาพหลักหรือผู้ รับผิดชอบหลักในแต่ละ
ประเด็นการประเมินภายใต้แผนพัฒนาฯ ทั้งนี้กลไกส าหรับการผลักดันแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารของสถานศึกษา 
ผู้บริหารของสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน และการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา ที่ส าคัญจะมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประเด็นการประเมิน รวมทั้งจะต้อง
ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ให้ผู้บริหารได้รับทราบ และ
มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการผลักดันกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ยึดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษามาใช้วิเคราะห์ก าหนดแผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญสูง ส าหรับการน าไปสู่การ
ก าหนดงบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปี เพื่อรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้
แผนพัฒนาฯ 

1.3 หน่วยงานในสถานศึกษา 
หน่วยงานในสถานศึกษา จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติงาน โดยยึดสาระส าคัญ

ของแผนพัฒนาฯ มาใช้วิเคราะห์ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ที่ส าคัญจะมีการก าหนดประเด็นการประเมินภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการประเมินของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาฉบับนี้จะถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และก าหนดแผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญสูง 
เพื่อรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ในแต่ละด้าน  

1.4 กลไกเพื่อการบริหารจัดการ 
กลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากร สถานประกอบการ 



๑๕๓ 
 

องค์กร และชุมชน ที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) ไปสู่การปฏิบัติ นอกเหนือจากการน าพันธกิจ และกลยุทธ์ไป
ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการของงานในฝ่ายต่าง ๆ แล้ว สถานศึกษาและหน่วยงานภายใน
ยังท าการพิจารณาและน าประเด็นแนวทางที่ส าคัญภายใต้แต่ละกลยุทธ์ มาใช้ก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งาน ส าหรับการด าเนินการต่อไป 

จากการก าหนดเงื่อนไข กลไก และแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) ไปสู่การปฏิบัติตามข้างต้น ซึ่งหากหน่วยงาน และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น ามาพิจารณาใช้วิเคราะห์
เป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน รวมทั้งให้มีการก าหนดกรอบเวลา และก าหนดผู้รับผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการด าเนินการอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลัก และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาฯ ที่ส าคัญคือจะเกิด
ผลประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้รับบริการจากสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 



154 
 

ส่วนที่ 5 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

________________________________________________ 
 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการติดตามประเมินผลตามประเด็นการประเมินที่สะท้อนความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์ในการ
ด าเนินการ ทั้งนี้สถานศึกษาจะให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบของการด าเนินงาน
ในภาพรวมของแผนฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นการประเมินจะมีการประสานงาน
กับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมลู
ให้เป็นระบบ และเกิดความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่สะท้อนผลการด าเนินงานจริงในแต่ละประเด็น
การประเมิน จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามประเด็นการประเมินที่ระบุไว้ในราย          
กลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. การประเมินความส าเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ได้แก่ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน และประเด็นการประเมินว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
1.2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐาน และประเด็นการประเมินที่สะท้อนอัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมินว่าด้วยการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ได้แก่ 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลตามสภาพจริง 
2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน

คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผล 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบ

และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน 

และท้องถ่ิน 
2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับโครงการ/ 

กิจกรรม 
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2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ 

2.9 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.10 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ได้แก่ 
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 

สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ และการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิจกรรม
ที่ก าหนดไว้ 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาอย่างน้อย             

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนา 
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น

สังกัด 
6. การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ 

6.1 สรุปและจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
และผลส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

6.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
6.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยสรุปการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในการด าเนินงาน ตาม
ขั้นตอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะท าให้การผลิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

3. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
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5. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการ
ด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 

6. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ (พ.ศ.2564-2566)  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปกีำรศึกษำ 2564 ของสถำนศึกษำ 
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ค ำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ 

ท่ี  วนบ.007/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (พ.ศ.2564-2566) 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 2564 ของสถำนศึกษำ 
……………………………………………. 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้  รวมถึงสนองกับแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วิทยาลัยฯ จึงเห็น
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564 -2566)  และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล และอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย   

1.1 นายชยุต จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวกาญจนา ค าศิริ ผู้อ านวยการ/รองประธานกรรมการ 
1.3 นายกฤษณ์ ค าศิริ รองผู้อ านวยการ/กรรมการ 
1.4 นายสิตางศุ์ จุลชาต รองผู้จัดการ/กรรมการ 
1.5 นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ หัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา/ 
   กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวบรวมข้อมูลเอกสาร 
ประสานงานกับฝ่ายและสาขาวิชา  รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  คณะกรรมการประกอบด้วย 

2.1 นางสาวกาญจนา ค าศิร ิ ผู้อ านวยการ/ประธานกรรมการ 
2.2 นายกฤษณ์ ค าศิร ิ รองผู้อ านวยการ/รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสิตางศุ ์ จุลชาต หัวหน้าฝ่ายบริการการศกึษา/กรรมการ 
2.4 นางสาวประชดิ ปริญญาชัยศักดิ ์ หัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา/ 

    กรรมการ 
2.5 นางสาวสุนทร ี คงทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กรรมการ 
2.6 นางอรทัย ชินนะประภา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศกึษา/กรรมการ 
2.7 นางสาวมณรีัตน ์ ฐิติกุล หัวหน้าฝ่ายธุรการ/กรรมการ 
2.8 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/กรรมการ 

/2.9 นางกานต์ชนา... 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมงำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

9 ประเภท 



ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมงำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 9 ประเภท 

จากเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.2559  และตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร
สถานศึกษา  โดยก าหนดข้อมูลพื้นฐานไว้ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
2. ข้อมูลผู้เรียน 
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
5. ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
6. ข้อมูลครุภัณฑ ์
7. ข้อมูลอาคารสถานที ่
8. ข้อมูลตลาดแรงงาน 
9. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
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