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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหาร  
จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสายวิชา หัวหน้าฝ่าย  อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
  



ข 

 

สำรบัญ 
 

หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 1 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 1 
1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 2 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 3 
1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอน 5 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่ 5 
1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 6 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 7 
 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา   7 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   8 
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 9 

3.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 9 
3.2 พันธกิจ (Mission) 9 
3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 10 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 13 
3.5 ตารางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สำรบัญตำรำง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวนครู/บคุลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน  2 
ตารางที่ 2 จ าแนกครตูามสาขาวิชา/สาขางาน 2 
ตารางที่ 3  จ านวนผู้เรียน 3 
ตารางที่ 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2560 4 
ตารางที่ 5  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2561 4 
 



๑ 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบนัของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 

1.1 แผนภูมกิารบริหารสถานศกึษา 

 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

หน.ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

หน.ฝ่าย
ธุรการ 

หน.ฝ่าย
ประชาสัม

พันธ์ 

หน.ฝ่าย
วิชาการ 

หน.ฝ่าย
บริการ

การศึกษา 

งาน
พัฒนา
วินัย 

งาน
กิจกรรม/
โครงการ 

งาน
การเงิน 

งานบัญชี 

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชาสัม

พันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานที่ 

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ

ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา
ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

กลุ่มงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(ประชาสัม
พันธ์) 

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ / 
เทคโนฯ 

สาย
วิชาการ
บัญช ี

งานพัฒนา
ศักยภาพ

คร ู

สาย
วิชาการ
ตลาด 

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต / 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียน 

งาน
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ ์

 



๒ 
 

1.2 ข้อมูลด้านบคุลากร 
ตารางที่ 1 จ ำนวนครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/บุคลำกรสนับสนุน (ส ำรวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2561) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า 
 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - - 1 - 

รองผู้จัดการ 2 2 - 2 - - 2 - - 
ครู 32 23 9 24 8 - 9 23 - 

บุคลากรทาง 
การศึกษา 

7 - - - - - - 7 - 

บุคลากรสนับสนุน 11 - - - - - - - 11 

รวม 55 28 9 29 8 - 13 31 11 

 
ตารางที่ 2 จ ำแนกครูตำมสำขำวิชำ/สำขำงำน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
า

โท
 

ปร
ิญ

ญ
า

ตร
 ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

า
ตร

 ี

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญช ี
 3 2 1 2 1 - 1 2 - 

สาขาวิชาการตลาด 5 4 1 4 1 - - 5 - 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3 2 1 1 2 - - 3 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญช ี 2 1 1 2 - - - 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 3 - - 3 - - 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3 1 2 2 1 - 1 2 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1 1 - 1 - - 1 - - 

สาขาสามัญ 8 5 3 5 3 - 3 5 - 

รวม 32 23 9 24 8 - 9 23 - 
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1.3 ข้อมูลจ านวนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา 
 จ านวนผู้เรียน 
 นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2561  จ ำนวนรวม 1,055 คน 
ตารางที่ 3  จ ำนวนผู้เรียน 

ระดับ/สำขำวิชำ 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปกติ 

ทวิภำคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภำคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภำคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปวช.  แยกตาม
โปรแกรมวิชา 

             

- สำขำวิชำกำรบัญชี 36 - - 36 32 - 2 34 35 - 8 43 113 

- สำขำวิชำกำรตลำด 79 - - 79 64 - 5 69 59 - 16 75 223 

- สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

110 - - 110 82 - 1 83 83 - 3 86 279 

- สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ 

25 - - 25 41 - 3 44 35 - 1 36 105 

รวมระดับปวช. 250 - - 250 219 - 11 230 212 - 28 240 720 

ปวส. แยกตาม
ประเภทวิชา 

             

- สำขำวิชำกำรบัญชี 48 - - 48 35 - 1 36 - - - - 84 

- สำขำวิชำกำรตลำด 43 - - 43 51 4 2 57 - - - - 100 

- สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

59 - - 59 73 - 1 74 - - - - 133 

- สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ
ธุรกิจ 

8 - - 8 10 - - 10 - - - - 18 

- รวมระดับปวส. 158 - - 158 169 4 4 177 - - - - 335 

- ผู้เรียนรวมทั้ง
สถานศึกษา 

408 - - 408 388 4 15 407 212 - 28 240 1,055 
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ตารางที่ 4  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน) ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับ/สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

รวม 
ปกติ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สำขำวิชำกำรบัญชี 33 - 2 35 
- สำขำวิชำกำรตลำด 42 - 6 48 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 - 2 43 
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 24 - 1 25 
รวมระดับปวช. 140 - 11 151 

ระดับปวส.     
- สำขำวิชำกำรบัญชี 24 - 1 25 
- สำขำวิชำกำรตลำด 33 - 2 35 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 - - 35 
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ

ธุรกิจ 
- - - - 

รวมระดับปวส. 92 - 3 95 
รวมทั้งหมด 232 - 14 246 

 
ตารางที่ 5  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน) ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับ/สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

รวม 
ปกติ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สำขำวิชำกำรบัญชี 28 0 4 32 
- สำขำวิชำกำรตลำด 37 0 4 41 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 0 2 43 
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 26 0 1 27 
รวมระดับปวช. 132 0 11 143 

ระดับปวส.     
- สำขำวิชำกำรบัญชี 32 0 2 34 
- สำขำวิชำกำรตลำด 28 4 1 33 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 0 1 53 
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ

ธุรกิจ 
10 0 0 10 

รวมระดับปวส. 122 4 4 130 
รวมทั้งหมด 254 4 15 273 

 
 



๕ 
 

1.4 ข้อมูลด้านหลกัสูตรที่จดัการเรยีนการสอน 
 วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2556  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรเรียน 3 ปี โดยนักเรียน นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ 4 สำขำวิชำ  คือ  
  -   สำขำวิชำกำรบัญชี        
  -   สำขำวิชำกำรตลำด          
  -   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ  
 และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
พุทธศักรำช 2557 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  ก ำหนดระยะเวลำในกำรเรียน  2  ปี โดยนักเรียน 
นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ 4 สำขำวิชำ คือ 
  -   สำขำวิชำกำรบัญชี        
  -   สำขำวิชำกำรตลำด          
  -   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนำอำคำร สถำนท่ีให้มีควำมสะอำด
ร่มรื่น มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก มีบรรยำกำศท่ีดีท้ังภำยในและรอบบริเวณวิทยำลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ของนักเรียน  ประกอบไปด้วย  อำคำรเรียน 3 หลัง ได้แก่ 
  - อำคำร 5 ช้ัน 2 หลัง 
  - อำคำร 2 ช้ัน 1 หลัง 
 ซึ่งอำคำรเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ห้อง
ปฎิบัติงำนส ำนักงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ห้องเรียนท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฎิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่ำงๆ 

ดังนี้ 
2.1 ห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติกำรทำงบัญชี จ ำนวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องปฎิบัติกำรทำงตลำด จ ำนวน 1 ห้อง 
2.4 ห้องปฎิบัติกำรทำงภำษำ (Sound Lab) จ ำนวน 1 ห้อง 
2.5 ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1  ห้อง 

3. ห้องพักครู จ ำนวน 3 ห้อง 
4. ห้องปฎิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ จ ำนวน 5 ห้อง 
5. ห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง 
6. ห้องวิทยบริกำร/ห้องสมุด จ ำนวน 1 ห้อง 
7. ร้ำนค้ำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ห้อง 

 และยังมีอำคำรประกอบอื่น ๆ ดังนี้ 



๖ 
 

- อำคำรโรงอำหำร จ ำนวน 1 หลัง 
- อำคำรโรงกีฬำ จ ำนวน 1 หลัง 

 
  สถำนท่ีและอำคำร ได้รับกำรดูแลให้เกิดควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย มีอุปกรณ์กำรเรียน 
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พร้อมใช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพตลอดเวลำ   
  มีอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและควำมเข้ำใจของนักเรียน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสำรระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพ  
3 มิติ  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอน ซึ่งมีอย่ำงพอเพียง 
นอกจำกนี้ ยังมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อบริกำรให้แก่นักเรียน ได้แก่ 

- อำคำรโรงอำหำร มีควำมจุ จ ำนวน 200-300 ท่ี  
- ตู้เก็บของส ำหรับนักเรียน 
- เอกสำรประกอบกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน 
- โทรศัพท์สำยตรง 
- บริกำรตู้เย็นน้ ำด่ืม 
- ร้ำนค้ำของวิทยำลัยฯ 
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอำกำศ 
- ต้ังเสำไฟฟ้ำและเดินระบบไฟฟ้ำแรงสูงเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- จัดท ำสถำนท่ีท่ีจอดรถเพิ่มเติมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คัน 
- ขุดบ่อน้ ำและจัดท ำคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถใช้พื้นท่ีจัดท ำพืชผักสวนครัว 

หรือท ำแปลงเกษตรเพื่อกำรเรียนรู้ได้ 
- จัดสร้ำงอำคำรห้องน้ ำ-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน ท่ีมีควำมสะอำดและสะดวกมำกยิ่งขึ้น   
- บริกำร Internet  WI-FI ภำยในบริเวณวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจให้แก่นักเรียน 

โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
  1.  งบบุคลำกร 12,967,464.00 บำท 
  2.  งบด ำเนินงำน 8,063,749.39 บำท 
  3.  งบลงทุน 1,951,719.45 บำท 
  4.  งบเงินอุดหนุน 3,013,441.00 บำท 
  5.  งบรำยจ่ำยอื่นๆ 408,823.95 บำท 
    รวม  26,405,197,.79 บำท 

แหล่งข้อมูล :  งำนกำรเงิน 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9
ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
 
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ 
มีทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะ

ชีวิต เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะท่ีดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ี

ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำม
บทบำทหน้ำท่ีของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ 
และมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม    
 
 

 
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ี
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน

ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้
ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่ วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท ำงำน 
ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ   

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ี

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน รวมท้ังกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำน
ประกอบกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและภำคเอกชน   
  
 

สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้   

3.2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และสภำพกำรณ์ของสถำนศึกษำท้ัง
ภำยในและภำยนอก สำมำรถน ำมำก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ควำมคำดหวังของสถำนศึกษำท่ีต้องกำรให้บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ก ำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ไว้
ดังนี้ 
 “มุ่งพัฒนำกำรศึกษำสู่อำเซียน เสริมสร้ำงนักเรียนให้มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพท่ีเป็นเลิศ มีควำมรู้
ทำงด้ำนภำษำและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงำม มีควำมพร้อมสู่กำรประกอบ
อำชีพ” 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

หมายถึง ภำรกิจท่ีสถำนศึกษำจะต้องท ำเพื่อให้ควำมคำดหวังท่ีก ำหนดไว้ประสบควำมส ำเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะก ำหนดเป้ำประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 

วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ก ำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้ ดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1  จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ผู้เรียนและสภำพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพใน

กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เป็นผู้น ำทำงเทคโนโลยีและวิชำชีพ 
พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพท่ีดี ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน 

สถำนประกอบกำรและตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติ 
พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษำอำคำร สถำนท่ี ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำนและ

เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง กำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ท่ี

ก ำหนดไว้ 
วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ก ำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
1. ระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรสำมำรถ

ตอบสนองให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  2. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรม คือ “รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

  3. กำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรก ำกับติดตำมและ
ตรวจสอบตำมหลักกำร (PDCA) 

  4. มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของ
หน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถตรวจสอบได้ และ
ได้กำรยอมรับจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและ
หน่วยงำนประเมนิคุณภำพภำยนอก 

  5. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและตรงตำมข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถตรวจสอบได้ 

  6. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรให้มีคุณภำพ
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 

  7. มีกำรประสำนควำมร่วมมือ เพื่อบริหำรจัด
กำรศึกษำกับทุกภำคส่วน 

2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำม
เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและสภำพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือก
เรียนได้ตำมควำมถนัด 

  2. พัฒนำวิทยำลัยฯ ให้เป็นสถำบันทำงกำรศึกษำ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

  3. กำรพัฒนำคุณภำพในรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำใน
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

3. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มี ควำมก้ ำวหน้ ำในวิ ชำ ชีพ  มี
ศักยภำพในกำรปฏิบั ติงำนและกำรจัด
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ท่ี มี คุณภ ำพ  เ ป็ น ผู้ น ำ ท ำ ง
เทคโนโลยีและวิชำชีพ 
 

1. ครูผู้สอนและบุคลำกรทุกคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้เต็ม
ศักยภำพ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  2. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
ครู มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงำนวิจัย นวัตกรรมและสำมำรถ
สร้ำงส่ือกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพได้ รวมถึง
สำมำรถน ำงำนวิจัย นวัตกรรมและส่ือกำรสอน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

  4. พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรสอน 
แผนเตรียมกำรสอน ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
ในทุกๆ ด้ำน 

  5. ครูได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรมจำก
บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก และได้รับ
ผลตอบแทนหรือสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมเพื่อ
สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

4. ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพท่ีดี ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน 
สถำนประกอบกำรและตรงกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน 

1. นักเรียนมีกำรพฒันำทำงทักษะวิชำชีพที่สูงขึ้น 
สำมำรถเข้ำแข่งขันหรือไปประกอบอำชีพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  2. จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้
นักเรียนมีกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์กำร
ให้บริกำรวิชำกำรวิชำชีพสำมำรถเป็นท่ีพึ่งของ
หน่วยงำนและชุมชน สถำนประกอบกำร 
สถำนศึกษำ ทำงด้ำนวิชำกำรวิชำชีพได้ 

  4. นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม ผลงำนวิจัย 
โครงกำร โครงงำน ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

  5. นักเรียนทุกคนได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพที่ตรงหรือสอดคล้องตำมสำขำวิชำของ
ตนเอง 

  6. นักเรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ท่ี
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
  7. นักเรียนได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่อง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรมจำก
บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก 

  8. ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยโครงกำร WAC Pro 
Academy  ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ สถำบันแห่ง
กำรสร้ำงสรรค์มืออำชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

5. พัฒนำ ผู้ เ รี ยนให้มี คุณภำพด้วยกำร จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เพื่อให้เป็น
ผู้ท่ีมีคุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีควำมเป็นผู้น ำ และ
สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มได้ 

  2. นักเรียน ไ ด้ เรี ยนรู้ และท ำกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจำกกำร
เรียนในรำยวิชำปกติ 

  3. นักเรียนมีร่ำงกำย สุขภำพจิตท่ีดีอันจะน ำไปสู่
พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมสุข 

6. ปรับปรุงดูแล รักษำอำคำร สถำนท่ี ครุภัณฑ์
ต่ำง ๆ ให้มีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำนและ
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. วิทยำลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยำนพำหนะและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มีสภำพกำรใช้
งำนท่ีดี มีควำมปลอดภัย 

  2. อำคำรเรียน อำคำรสนับสนุนห้องเรียน และ
พื้นท่ีภำยในสถำนศึกษำมีเพียงพอและสะดวก
ต่อกำรใช้งำน มีควำมสะอำด ร่มรื่น เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย 

  3. มีสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่ำเรียนรู้และ
ปรำศจำกมลภำวะ 

  4. สถำนศึกษำมีกำรน ำส่ือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลได้ 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อ

ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ทั่วไป 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ 
1.2 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำ ชุมชนและ

สังคม ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
1.3 เพื่อพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำม

เช่ียวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
1.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติตำมนโยบำยของต้นสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 1  จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ ให้ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม

ท่ัวไป มีจ ำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรสำมำรถตอบสนองให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.1.1  เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี  มีควำมเข้ำใจใน

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.1.2 แผนงำน โครงกำร 

  1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
  2) งำนคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
  3) งำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 9 ประเภท 

2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลำกรทุกคนในวิทยำลัยฯ สำมำรถท ำงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ

วิทยำลัยฯ ได้ มีผลประเมินกำรท ำงำนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมำก และดี มำกกว่ำร้อยละ 85 
  2) ทำงวิทยำลัยฯ มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลท่ีใช้ในกำรบริหำรในฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีดีขึ้นและมี

ฐำนข้อมูลครบท้ัง 9 ประเภท ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ  
ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลตลำดแรงงำน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน  
ข้อมูลหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี และข้อมูลพื้นฐำนของ
จังหวัด  

  3) กำรด ำเนินงำนภำยในวิทยำลัยฯ มีควำมชัดเจน มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพบุคลำกรทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ 

 



๑๔ 
 

2.2 กลยุทธ์ ท่ี 2 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม คือ 
“รับผิดชอบ  มีวินัย พอเพียง”  

 2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน นักศึกษำ             
ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรม 

 
 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  2) แผนงำนสถำนศึกษำคุณธรรม 
  3) กิจกรรมวันไหว้ครู 
  4) กิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ   
  5) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
  9) โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลท่ี 10 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรม

สถำนศึกษำคุณธรรมและมีผลกำรประเมินตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดี 
  2) ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมตรงตำม           

อัตลักษณ์ของตนเอง  สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภำพ 
 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 กำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบตำมหลักกำร (PDCA) 
 2.3.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในสถำนศึกษำ สำมำรถ

ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีวำงไว้ เพื่อน ำไปสู่ ควำมส ำเร็จ และบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนนิเทศกำรสอน 
  2) งำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  3) งำนตรวจโครงกำรสอนและแผนเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูและบุคลำกรทุกคนมีผลกำรปฏิบัติงำนและผลงำนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ดี มำกกว่ำ 

ร้อยละ 80 
  2) คณะกรรมกำรท่ีวิทยำลัยฯ แต่งต้ังขึ้น เพื่อก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ กำร

ท ำงำนภำยในวิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมินจำกกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดี และเช่ือถือได้ 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 วิทยำลัยฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และได้กำรยอมรับจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนประเมินคุณภำพภำยนอก 

 2.4.1 เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในทักษะด้ำนวิชำชีพ รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพที่ดี 



๑๕ 
 

 2.4.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  2) กิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ 
  3) งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อกำรศึกษำ 
  4) งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  5) แผนงำนสถำนศึกษำคุณธรรม 
  6) โครงกำรสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลำกร และทุกคนเข้ำใจเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
  2) สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนเพื่อให้

นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  3) คณะครูและบุคลำกรทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ 

เป็นอย่ำงดีท ำให้สำมำรถด ำเนินงำนก ำกับติดตำมและตรวจสอบงำนของทุกๆ ฝ่ำยได้ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
  4) วิทยำลัยฯ มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้นสำมำรถ

บริหำรงำนภำยในวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   5) บุคลำกรทุกคน มีควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน ในกำรรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ท้ังภำยในและภำยนอก (สมศ.) และสำมำรถน ำพำให้ วิทยำลัยฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพได้อย่ำง
น้อยในระดับดีขึ้นไป 

 
2.5 กลยุทธ์ท่ี 5 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงตำมข้อก ำหนดของ

หน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2.5.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังมีกำรเบิกจ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส ตรงตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำน
ต้นสังกัด สำมำรถตรวจสอบได้  

 2.5.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
  2) งำนบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 

   1) สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของงบด ำเนินกำร 
   2) สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถไป
บริกำรวิชำกำรวิชำชีพ หรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร 
   3) สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท ำ และ
ด ำเนินกำรจัดประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 
   4) สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยส่งเสริม  สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 
 



๑๖ 
 

2.6 กลยุทธ์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ี
ก ำหนด 

 2.6.1 เป้ำประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี 
มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำนท่ีตนเองได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
 2.6.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
  2) งำนบุคลำกร 
  3) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  4) งำนเชิดชูเกียรติผู้บริหำร-ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.6.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูมีอัตรำส่วนต่อนักเรียนในแต่ละสำขำวิชำ ไม่เกิน 1:30  
  2) ครูมีอัตรำส่วนต่อนักเรียนท้ังหมด ไม่เกิน 1:30  
  3) ครูผู้สอนทุกคนจบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำท่ีสอนหรือได้รับกำรอบรม

เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำท่ีสอน 
  4) ครูผู้สอนได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพท่ี

ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำท่ีสอน ไม่น้อยกว่ำ 10 ช่ัวโมงต่อปี   
  5) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเกียรติคุณ  ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ วิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังหมด 

 
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 มีกำรประสำนควำมร่วมมือ เพื่อบริหำรจัดกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน 
 2.7.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เป็นไปตำมข้อก ำหนดของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนต้นสังกัด 
 2.7.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  2) โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน (มอบทุนกำรศึกษำ) 
  3) งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรฝึกงำน (วิชำกำร) 
  4) งำนระดมทรัพยำกรเครือข่ำยท้ังในและนอกประเทศ 
 2.7.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในระบบทวิภำคี หรือด้ำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของ
ผู้เรียนในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยๆ ด้ำน โดยมีสัดส่วนควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

  2) สถำนศึกษำได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำมำเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ทุกสำขำงำนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 



๑๗ 
 

  3) สถำนศึกษำได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 100 คน 

  4) สถำนศึกษำได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยรำยกำร เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 รำยกำร 

 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิชำชีพท่ีตรงตำมควำมต้องกำร
ของตนเอง และมีคุณภำพเป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

1.2 เพื่อพัฒนำให้สถำนศึกษำเป็นสถำบันแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่น จนเป็นท่ียอมรับจำก
หน่วยงำน องค์กร สถำนประกอบกำรต่ำงๆ  

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้เรียนและสภำพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ มีจ ำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนให้มีควำมสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตำมควำมถนัด 
 2.1.1 เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมถนัดและมีควำมรู้ ทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชน สังคม โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนำหลักสูตรให้มี
ควำมเหมำะสม 

 2.1.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  2) งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรฝึกงำน (วิชำกำร) 
  3) งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  4) งำนส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งำนวิจัย และโครงงำนของนักเรียน 
  5) งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อกำรศึกษำ 
  6) กิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดท ำหลักสูตรทวิภำคี ใน

สำขำวิชำกำรตลำด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสในกำรเลือกวิชำชีพตำมท่ีตนเองต้องกำร 
  2) สถำนศึกษำมีกำรจัดต้ังศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนท่ีสนใจในกำรประกอบอำชีพ ได้เข้ำมำศึกษำ เรียนรู้และปฏิบัติงำนจำกสถำน
ประกอบกำรจริง  

  3) นักเรียน นักศึกษำ มีผลงำนกำรประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิ จัยและ
โครงงำนท่ีได้รับรำงวัลหรือได้รับเชิญให้เข้ำร่วมแสดงผลงำนท้ังในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 



๑๘ 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำวิทยำลัยฯ ให้เป็นสถำบันทำงกำรศึกษำของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำครู ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะและควำมเช่ียวชำญทำงด้ำน

วิชำชีพของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ จนเป็นท่ียอมรับจำกบุคคลภำยนอก สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังของรัฐและเอกชน  

 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน 
  2) งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรฝึกงำน (วิชำกำร) 
  3) งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำจัดท ำ MOU ร่วมกับสถำนศึกษำ หน่วยงำน สถำนประกอบกำร เพื่อ

ส่งนักเรียนเข้ำไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ แห่งละไม่เกิน 40 คน  
  2) สำขำวิชำชีพต่ำงๆ จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ

ให้แก่ชุมชน หน่วยงำน และสถำนศึกษำอื่น  โดยให้นักเรียนเป็นผู้ด ำเนินงำน มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน ำและ
ก ำกับดูแลกำรท ำงำน อย่ำงน้อยสำขำวิชำละ 1 ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ และต้องมีนักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวนนักเรียนในสำขำนั้นๆ 
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพในรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 2.3.1 เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ

ในรำยวิชำท่ีตนเองสอนทุกรำยวิชำและสำมำรถพัฒนำรำยวิชำโดยปรับปรุงเนื้อหำสำระรำยวิชำให้ทันต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีหรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ได้ 

 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  2) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  3) งำนนิเทศกำรสอน 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำครบทุกสำขำวิชำภำยใน 3 ปี  
  2) มีผลกำรนิเทศกำรสอนของครู ค่ำเฉล่ียต้ังแต่ 3.50-500 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

ของจ ำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศกำรสอน 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เป็นผู้น ำทำงเทคโนโลยีและวิชำชีพ 

๑. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูและบุคลำกรให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำ

ท่ีตนเองสอน มีกำรจัดท ำผลงำน นวัตกรรม ส่ือกำรสอน งำนวิจัย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์จนเป็นท่ี
ยอมรับจำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ได้ 

1.2 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยำบรรณ
ในกำรประกอบวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนแห่งวิชำชีพครู 

 



๑๙ 
 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มี

ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เป็นผู้น ำทำงเทคโนโลยีและวิชำชีพ มีจ ำนวน 
5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ครูผู้สอนและบุคลำกรทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้
เต็มศักยภำพ 

 2.1.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเองทำงด้ำน
ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย ใช้เทคโนโลยีประกอบกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 2.1.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  2) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  3) งำนนิเทศกำรสอน 
  4) งำนตรวจโครงกำรสอนและแผนเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนทุกคนมีผลกำรนิเทศกำรสอนกำรสอน ค่ำเฉล่ียต้ังแต่ 3.50-500 ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศกำรสอน 
  2) ผลกำรประเมินกำรจัดท ำโครงกำรสอน แผนกำรสอน และแผนเตรียมกำรสอน

ล่วงหน้ำของครูผู้สอนอยู่ในระดับดีมำก ดี ปำนกลำง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำน

แห่งวิชำชีพครู มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำได้ 
 2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลำกรทุกคน เกิดควำมตระหนัก พยำยำมและปฏิบัติใน

กำรท ำหน้ำท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด มีคุณภำพและมำตรฐำนท่ีสำมำรถวัดและประเมินผลในกำรท ำงำนได้ 
รวมท้ังต้องสำมำรถเป็นทั้งผู้น ำและผู้ตำมในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็น
กลุ่มและแก้ไขปัญหำได้ 

 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
  2) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  3) งำนบุคลำกร 
  4) แผนงำนสถำนศึกษำคุณธรรม 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1)  ครูและบุคลำกรทุกคนมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดีปฏิบัติตนถูกต้องตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ และมีใบประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ก ำหนดไว้ 
  2) ครูและบุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  ท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและมีระดับกำรประเมินผลกำรท ำงำนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี ในทุกๆ ปีกำรศึกษำ 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนมีงำนวิจัย นวัตกรรมและสำมำรถสร้ำงส่ือกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพได้ 
รวมถึงสำมำรถน ำงำนวิจัย นวัตกรรมและส่ือกำรสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 2.3.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท ำงำนวิจัย นวัตกรรมหรือสร้ำงส่ือกำรสอนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือผลงำนอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำได้ จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลท่ัวไป รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปจัดแสดงหรือ
ประกวดจนได้รับรำงวัลต้ังแต่ระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศได้  

 
 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งำนวิจัยและโครงงำนของครู 
  2) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  3) งำนเชิดชูเกียรติผู้บริหำร-ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำงำนวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 รำยวิชำท่ีสอน และผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกฝ่ำยวิชำกำรทุกเรื่อง สำมำรถน ำไปพัฒนำและใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียน
ได้ 

  2) ครูที่ได้รับกำรประกวดผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ได้รับรำงวัลต้ังแต่ระดับชุมชน จังหวัด ภำค และระดับประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวนผลงำน
ท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำแข่งขัน 

  3) ครูผู้สอนได้น ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผลงำนท้ังหมด 

  4) ครูผู้สอนได้น ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผลงำนท้ังหมด เผยแพร่สู่สำธำรณชน  

 
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรสอน แผนเตรียมกำรสอน ให้ผู้เรียนเกิด

กำรเรียนรู้ในทุกๆ ด้ำน 
 2.4.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีควำมรู้ และสำมำรถเขียนโครงกำรสอน แผน

เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ โดยมีกำรสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเรื่องต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจำกเนื้อหำในบทเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในทุกๆ ด้ำน 

 2.4.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  2) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  3) งำนตรวจโครงกำรสอนและแผนเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ 
  4) งำนนิเทศกำรสอน 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู ผู้สอนทุกคนสำมำรถเขียนแผนกำรสอนได้ถูกต้องตำมหลักสูตร มีควำม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและกำรเปล่ียนแปลงของสังคม สอดแทรกหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในทุกรำยวิชำ  
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  2) ครูผู้สอนทุกคน จัดท ำแผนกำรสอน และมีบันทึกหลังกำรสอนอย่ำงถูกต้อง 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 

 
2.5 กลยุทธ์ท่ี 5 ครูได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม

จริยธรรมจำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก และได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมเพื่อสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจ 

 2.5.1 เป้ำประสงค์  เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ครูท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีดีเป็นท่ียอมรับแก่บุคคล หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ  

 2.5.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
  2) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  3) งำนส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำนของครู 
  4) งำนเชิดชูเกียรติผู้บริหำร-ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ ยก

ย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรมจำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนครูทั้งหมด 

  2) ครูมีก ำลังใจในกำรท ำงำนท่ีดี มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดี ถึงดี
มำก มำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนครูทั้งหมด 

 
พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพที่ดี ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน 

สถำนประกอบกำรและตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีทักษะทำงวิชำชีพท่ีตนเองถนัด และตรง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงด้ำนทักษะ
วิชำชีพหรือน ำไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรพัฒนำทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำชีพ จำกกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรจริง 

1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณลักษณะ
ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

1.5 เพื่อส่งเสริม พัฒนำให้ ผู้เรียนรู้ จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่มและสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นท่ียอมรับจำกบุคคล หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ  

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพท่ีดี ได้รับกำรยอมรับจำก

หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีจ ำนวน 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 นักเรียนมีกำรพัฒนำทำงทักษะวิชำชีพท่ีสูงขึ้น สำมำรถเข้ำแข่งขันหรือไป

ประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 2.1.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และมีกำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ
ตำมท่ีตนเองถนัด และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.1.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรแข่งขันทักษะควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพภำยในและภำยนอก 
  2) โครงกำรวำนิชนิทรรศ 
  3) งำนพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
  4) งำนติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนทุกคนมีผลงำนทำงด้ำนโครง กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำได้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผลงำนท้ังหมดของผู้เรียน 

  2) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 เป็นผู้ท่ีมีงำนท ำ ศึกษำต่อหรือประกอบ
อำชีพอิสระในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

  3) มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนท่ีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำกสถำนศึกษำท่ี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบ
อำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  4) ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในกำรประกอบอำชีพ หรือศึกษำต่อของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลประเมินควำมพึงพอใจเฉล่ีย 3.00-5.00 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้

เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงท้ัง
ในกำรเรียนและกำรท ำงำน รู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย โดยยึด
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  2) โครงกำรสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) งำนพัฒนำหลักสูตร 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนทุกคนสำมำรถน ำควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท้ัง 3 ด้ำน มำประยุกต์ใช้และบูรณำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคมได้  

  2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ันมีผลกำรเรียนเฉล่ียท่ีสูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 จำกจ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์กำรให้บริกำรวิชำกำรวิชำชีพสำมำรถเป็นท่ี
พึ่งของหน่วยงำนและชุมชน สถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ ทำงด้ำนวิชำกำรวิชำชีพได้ 

 2.3.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ในสถำนประกอบกำรจริง รู้จักกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมโดยกำรท ำงำนบริกำรสังคม 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำชีพของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน 
  2) งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรฝึกงำน  
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) สำขำวิชำชีพต่ำงๆ จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ

ให้แก่ชุมชน หน่วยงำน และสถำนศึกษำอื่น  โดยให้นักเรียนเป็นผู้ด ำเนินงำน มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน ำและ
ก ำกับดูแลกำรท ำงำน อย่ำงน้อยสำขำวิชำละ 1 ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ และต้องมีนักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวนนักเรียนในสำขำนั้นๆ 

  2) ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำรบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ ในแต่ละสำขำงำน มี
จ ำนวนช่ัวโมงเฉล่ีย ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่ัวโมงต่อปี 
 

2.4 กลยุทธ์ท่ี 4 นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม ผลงำนวิจัย โครงกำร โครงงำน ท่ีสำมำรถ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

 2.4.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำชีพมำพัฒนำสร้ำง
นวัตกรรม งำนวิจัย โครงกำร โครงงำนท่ีตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมี
คุณภำพและสำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.4.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  2) โครงกำรประกวดผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งำนวิจัยและโครงงำนของนักเรียน 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนส่งผลงำนโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย เข้ำแข่งขันให้ได้รับรำงวัลระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
20 ของจ ำนวนผลงำนท่ีส่งแข่งขันทั้งหมด 

  2) นักเรียนมีผลงำนทำงด้ำนโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำได้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผลงำนท้ังหมดของผู้เรียน 

  3) สถำนศึกษำน ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวนผลงำนท้ังหมด เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 
2.5 กลยุทธ์ท่ี 5 นักเรียนทุกคนได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพท่ีตรงหรือสอดคล้องตำม

สำขำวิชำของตนเอง 
 2.5.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกสถำนประกอบกำรในกำรท ำงำนตรง

ตำมสำขำวิชำของตนเอง สำมำรถท ำงำนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีคุณภำพ  



๒๔ 
 

 2.5.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนพัฒนำหลักสูตร 
  2) งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรฝึกงำน (วิชำกำร) 
 2.5.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนทุกคนเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนต่ำงๆ 

ท่ีได้ท ำ MOU หรือเครือข่ำยกับสถำนศึกษำ โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

  2) นักเรียนท่ีฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีผลกำรประเมินจำกกำรนิเทศผ่ำนไม่น้อยกว่ำ          
ร้อยละ 90 จำกจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทั้งหมด 
 

2.6 กลยุทธ์ท่ี 6 นักเรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ท่ีคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด 

 2.6.1 เป้ำประสงค์ เพื่อเป็นกำรวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทำงด้ำนวิชำชีพ โดยผู้เรียนทุกคน
ต้องผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพและต้องมีผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ท่ีทำงคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 

 2.6.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (V-NET)  และสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
 2.6.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนท่ีเข้ำสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จำกกำรเข้ำรับกำร

ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร 

 
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม 

จริยธรรมจำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก 
 2.7.1 เป้ำประสงค์  เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมท้ังยังเป็นกำร     

ยกย่องผู้เรียนท่ีกระท ำควำมดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก 
อันเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงให้แก่สถำนศึกษำอีกทำงหนึ่งด้วย 

 2.7.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำพระรำชทำน 
  2) งำนแข่งขันกีฬำภำยนอก 
  3) โครงกำรประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำนของนักเรียน 
  4) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
 2.7.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ  

ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรมจำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 
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2.8 กลยุทธ์ท่ี 8 ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยโครงกำร WAC Pro Academy  ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ 

สถำบันแห่งกำรสร้ำงสรรค์มืออำชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
 2.8.1 เป้ำประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำร

ท ำงำนในสถำนประกอบกำร และเป็นกำรยกย่องผู้เรียนท่ีกระท ำควำมดีและมีคุณลักษณะท่ีดี ตรงตำมข้อ
ก ำหนดให้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติอีกทำงหนึ่ง 

 2.8.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำร WAC Pro Academy   
 2.8.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรควำมเป็นมืออำชีพด้ำนควำมตรงต่อเวลำ  ด้ำน

ควำมรับผิดชอบ ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม ด้ำนทักษะวิชำชีพ ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์  และด้ำนจิตอำสำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

 
พันธกิจที่ 5  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดีและมีวินัย 
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรเสียสละ กำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี และกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีคุณค่ำและสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคม 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง

และผู้อื่น 
๒. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 5  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อให้เป็นผู้
ท่ีมีคุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติ มีจ ำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีควำมเป็นผู้น ำ และสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มได้ 
 2.1.1 เป้ำประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีควำมรับผิดชอบท้ังต่อ

ตนเองและส่วนรวม มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 2.1.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  2) โครงกำรวำนิชนิทรรศ   
  3) กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง   
  4) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  6) กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  7) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
  8) กิจกรรม Com Camp 
  9) กิจกรรม English Camp 
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  10) กิจกรรม Maketing Camp 
  11) กิจกรรม Accountting Camp 
  12) กิจกรรมวันคริสต์มำส 
  13) กิจกรรมกีฬำสี 
  14) กิจกรรมส่งเสริมกีฬำภำยใน 
  15) ชมรมอำสำพัฒนำสังคม 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียนสำมำรถแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 90 
  2) โครงกำรสอนและแผนเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ มีกำรสอดแทรกควำมรู้และกำรน ำ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทุกรำยวิชำ 
 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจำก

กำรเรียนในรำยวิชำปกติ 
 2.2.1 เป้ำประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดีงำม มีควำมเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์โดยกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่สังคม มีกำรเรียนรู้ในเรื่องต่ำงๆ และสำมำรถน ำมำใช้สร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชำติได้ 

 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) กิจกรรมวันไหว้ครู 
  2) กิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ   
  3) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
  4) โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
  5) กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง   
  6) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  7) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  8) งำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  9) กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  10) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
  11) กิจกรรม Com Camp 
  12) กิจกรรม English Camp 
  13) กิจกรรม Maketing Camp 
  14) กิจกรรม Accountting Camp 
  15) กิจกรรมวันคริสต์มำส 
  16) โครงกำรสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง 
  17) โครงกำรวำนิชนิทรรศ   
  18) กิจกรรมกีฬำสี 
  19) กิจกรรมส่งเสริมกีฬำภำยใน 
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  20) กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี 
  21) กิจกรรมดูงำนนอกสถำนท่ี 
  22) ชมรมอำสำพัฒนำสังคม 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำจัดกิจกรรมด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของ
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

  2) สถำนศึกษำจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้นักเรียนได้เข้ำ
ร่วมและกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

  3) สถำนศึกษำจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ให้นักเรียนได้
ออกก ำลังและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
75 ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

  4) สถำนศึกษำจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนกำรด ำรงตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

 
2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 นักเรียนมีร่ำงกำย สุขภำพจิตท่ีดีอันจะน ำไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้ำงและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมสุข 
 2.3.1 เป้ำประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในด้ำน

ร่ำงกำย จิตใจ ควำมคิดและสติปัญญำ รู้จักกำรแก้ไขปัญหำและกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) กิจกรรมวันไหว้ครู 
  2) กิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ   
  3) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
  4) โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
  5) กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง 
  6) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
  7) กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  8) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
  9) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  10) โครงกำรสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง 
  11) กิจกรรมกีฬำสี 
  12) กิจกรรมส่งเสริมกีฬำภำยใน 
  13) ชมรมอำสำพัฒนำสังคม 
  14) งำนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำ   
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
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  1) นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะทำงจิตพิสัยท่ีดี น ำไปสู่
พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้เป็นคนเก่ง โดยกำรประเมินผลจำกสถิติทำงด้ำน
พฤติกรรมของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

  2) นักเรียนมีสุขภำพดี โดยมีผลกำรตรวจสุขภำพและสำรเสพติดท่ีแสดงถึงสุขภำพท่ีดี
ของนักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

  3) นักเรียนมำกกว่ำร้อยละ 90 มีกำรพัฒนำตนเองทำงด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ท่ีดีขึ้นในทุกๆ ด้ำน  

  4) นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 มีกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมท่ีดีขึ้น มีควำม
สุภำพเรียบร้อย แต่งกำยเหมำะสม ถูกต้องตำมกำลเทศะ ถูกต้องตำมระเบียบของสถำนศึกษำ 

 
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษำอำคำร สถำนท่ี ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำน

และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนำส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ภำยในสถำนศึกษำให้เป็นสถำนท่ีท่ีเหมำะแก่
กำรเรียนรู้ มีควำมปลอดภัย สะอำด ร่มรื่น  

1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีดีขึ้นในสถำนท่ีท่ีมีคุณภำพและมีเครื่องใช้ ครุภัณฑ์
สนับสนุนในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ 

1.3 เพื่อสนับสนุนผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี ในกำรจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัย ครบถ้วนและเพียงพอ 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษำอำคำร สถำนท่ี ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำน

และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีจ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 วิทยำลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยำนพำหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มี

สภำพกำรใช้งำนท่ีดี มีควำมปลอดภัย 
 2.1.1 เป้ำประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน 

นักศึกษำทุกคน มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยำนพำหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้งำน มี
ควำมปลอดภัย เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 2.1.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) โครงกำรจัดซื้อยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ 
  2) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์

ทำงกำรศึกษำ 
  3) งำนระดมทรัพยำกรเครือข่ำยท้ังในและนอกประเทศ   
  4) โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
 2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1) ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ มีควำมเหมำะสม เพียงพอ ต่อกำรใช้งำน มีสภำพกำรใช้งำนได้

อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของจ ำนวนส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่  
  2) ครูและนักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ส่ือ ค่ำเฉล่ียภำพรวมไม่น้อยกว่ำ 4.50 
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 อำคำรเรียน อำคำรสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภำยในสถำนศึกษำมีเพียงพอ
และสะดวกต่อกำรใช้งำน มีควำมสะอำด ร่มรื่น เอื้อต่อกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย 

 2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี 
นักเรียน นักศึกษำ ได้ใช้อำคำรเรียน อำคำรสนับสนุนห้องเรี ยน และพื้นท่ีภำยในสถำนศึกษำ ได้อย่ำง
ปลอดภัย สะอำด ร่มรื่น เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 2.2.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำ   
  2) โครงกำรจัดซื้อยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ 
  3) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์

ทำงกำรศึกษำ 
 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) กำรเกิดอุบัติเหตุภำยในวิทยำลัยฯ มีสถิติต่ ำกว่ำ ร้อยละ 1 
 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 มีสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่ำเรียนรู้และปรำศจำกมลภำวะ 
 2.3.1 เป้ำประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน 

นักศึกษำทุกคน มีควำมพึงพอใจในสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดี มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจท่ีดีจำก
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปรำศจำกมลภำวะ 

 2.3.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำ   
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1) ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภำยนอก มี

ควำมพึงพอใจในสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภำยในสถำนศึกษำอยู่ในระดับดี ถึงดีมำก มีค่ำเฉล่ียไม่น้อย
กว่ำ 4.50 

 
2.4 กลยุทธ์ท่ี 4 สถำนศึกษำมีกำรน ำส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรจัดกำรระบบ

ฐำนข้อมูลได้ 
 2.4.1 เป้ำประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน นักศึกษำ 

ได้ใช้ประโยชน์จำกกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2.4.2 แผนงำน โครงกำร 
  1) งำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 9 ประเภท   
  2) โครงกำรจัดซื้อยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ 
  3) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์

ทำงกำรศึกษำ 
 2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป

ของสถำนศึกษำ  ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลตลำดแรงงำน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ข้อมูล
งบประมำณและกำรเงิน  ข้อมูลหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
และข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัด 
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  2) สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูล อย่ำงน้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก 
(2) มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน 
(3) มีกำรติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัส ในเครื่อง            

ลูกข่ำย 
(4) มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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3.5  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มีความรู้ ความเช่ียวชาญและสา มารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการบริหารและการจัดการสามารถตอบสนองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ

ใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับ 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน ให้สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
และท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบิัติงานของอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการจัด

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การศึกษาและสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล 
และขับเคล่ือนสถานศึกษา
ให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 9 คน 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 49 คน 

3. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียนนักศึกษา 
ได้รับรางวัลหรือการเชิดชู
เกียรติจากภายนอกท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหาร 
ได้รับการยอมรับจาก

1. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา มีผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป
และผู้บริหารสถานศึกษา มี
ผลการประเมิน จาก
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือการเชิดชู
เกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติจากภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วยงาน องค์การ
ภายนอกท้ังของรัฐและ
เอกชน ในการบริหาร
จัดการสภานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ 

4. สถานศึกษา ได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

3. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 
ประเภท 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีใช้ภายใน
สถานศึกษา มีความ
ปลอดภัย มีระบบการ
ป้องกันฐานข้อมูลและ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้ระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกัน ได้รับ

1.  สถานศึกษามีการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานท้ัง 
9 ประเภท ได้อย่าง
ครบถ้วน 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส ารองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 

มากขึ้น 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและมี
การก าหนดการเข้าใช้ระบบ
แบ่งตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

3. ฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
มีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เช่ือถือได้  

3. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูล
พื้นฐานท้ัง 9 ประเภท 
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อย่างเป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน 

4. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบอยู่เสมอและมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค ์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์

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

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

ได้ศึกษาและเรียนรู้ด้านธรรม
ศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
น าตนเองเข้าหาธรรมะเพื่อให้
ปัญญาเกิดความรู้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึง
ความส าคัญของการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
น าไปประพฤติ ปฏิบัติตนเองให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมได้ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก

ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักธรรม และสามารถน าหลักธรรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความประพฤติและมี
คุณลักษณะท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกนักับ
ชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

2. แผนงานสถานศึกษาคุณธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้เรียนรู้และ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มี
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
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๓๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมีคุณธรรม                     
อัตลักษณ์คือ “รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน ได้ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ทุกคน
ภายในสถานศึกษา  

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียน นักศึกษาทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี มีพฤติกรรมบ่งช้ีในเชิง
บวกเพิ่มมากขึ้น 

 

บวก ตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาท้ังหมด 

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

3. นักเรียน นักศึกษา 
เป็น ผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีการกระท าความผิด
น้อยลง ไม่เกินกว่า          
ร้อยละ 5 ของ
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๓๗ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในระดับ
สถานศึกษาคุณธรรม
ขึ้นไป 

3. กิจกรรมวันไหว้ครู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้
แสดงถึงความรักและเมตตากรุณา
ต่อลูกศิษย์ให้สามารถรับรู้ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
ครู อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ได้แสดงออกถึงความเป็นไทยท้ัง
กาย วาจา ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน อัน
เป็นการสร้างความรักและความ
สามัคคีภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก

ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้เข้าร่วมในกิจกรรม

ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ โดย
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

 

1. ผลการประเมินความ         
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันไหว้
ครู อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

2. ผู้บริหาร ครูเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 
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๓๘ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา   1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรม

กิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และวันส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อ
กันมายาวนานต้ังแต่โบราณกาล
ต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก

ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 
3. ชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษาอื่นๆ ท่ีสนใจ

เข้าร่วม 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและ

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของคนในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา สามารถรู้วิธีเน้น
แนวทางส าคัญท่ีจะน าไปสู่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสามารถสืบ
ต่อไปและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

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

2. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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๓๙ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของ
ทุกปี 

2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วม
ระลึกถึงพระคุณของแม่ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึงวัฒนธรรมอนัดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออกในลักษณะ
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก

ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของ
แม่โดยการแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่และเกิดจิตส านึกถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ถวายต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

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

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม อยูใ่น
ระดับดีขึ้นไป 

 

6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

๑. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และองค์พระมหากษัตริย์ 

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส. ทุก

1. คณะผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
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๔๐ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 
ได้น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  แสดงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ รัชกาลท่ี 10 

๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

ระดับช้ัน จ านวน 1,055 คน 
เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วม
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท่ี
ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่าง
อเนกอนันต์ 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาเกิดความ
รัก ความสามัคคีโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ 

๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10   

กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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๔๑ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษา สามารถด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีวางไว้ เพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จ และบรร ลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบตามหลักการ (PDCA) 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ

ปรับปรุงตนเอง ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ พัฒนา
พฤติกรรม บุคลิกภาพการ
สอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรู้
ความสามารถของครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของครูได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้านการ
เขียนแผนการสอน โครงการ
สอนและการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศการ
สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ในการปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนดแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

1. ผลการประเมินการนิเทศ
การสอนของครูมีค่าเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของครูที่
ได้รับการนิเทศการสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอนท่ี
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ประกอบด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 
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๔๒ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. งานการประกันคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ

การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจ
และปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาได้
อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการประกัน

1. ผลการประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผลการประกันคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๔๓ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
คุณภาพได้อย่างมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 1. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าท่ีมี
คุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้มีการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าแต่
ละรายวิชาได้อย่างครบถ้วน  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมีโครงการ

สอนและแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุกรายวิชา 

1. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า และมีบันทึกหลัง
การสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมด 
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๔๔ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค ์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในทักษะด้ าน

วิชาชีพ รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ และได้การยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน

ประเมินคุณภาพภายนอก 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานการประกันคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ

การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้สถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ในระบบการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาได้อย่างถูกต้อง
และมีคุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 

1. ผลการประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผลการประกันคุณภาพภายนอก
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๔๕ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการประกัน
คุณภาพได้อย่างมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต  
จดจ า เช่ือฟัง และ
พึ่งตนเอง 

๒. เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์
สุจริต  มีระเบียบวินัยและ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๓. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๔. เพื่อให้รู้จักท าการฝีมือ  
และฝึกฝนให้ท ากิจการ 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

๕. เพื่อให้รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณี  
วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ 

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

จ านวน 250 คน 
เชิงคุณภาพ : 
๑. นักเรียน นักศึกษาทุกคน 

เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

๒. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความรักและเทิดทูนในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๓. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความเสียสละ รู้จักการ
บ าเพ็ญตนเพื่อ

๑. การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1 มีผลการเรียน
ผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

๒. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
จ านวนนักเรียน นกัศึกษา
ท้ังหมด 

๓. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติดี มีวินัยและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน นกัศึกษา
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๔๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สาธารณประโยชน์ ท้ังหมด  

3. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 1. เพื่อให้มีสถานท่ีรองรับใน
การด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 
ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์รองรับ
การบ่มเพาะผู้เรียน 
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ทดลอง ฝึกฝน และ
ปฏิบัติงานจริง ในการ
ประกอบอาชีพ จากสถาน
ประกอบการจริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้
นักเรียน นักศึกษา มี
แนวคิดในการน าไปใช้ใน
การเปิดธุรกิจเป็นของ
ตนเอง 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหารศูนย์

บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จ านวน 22 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. จ านวน 30 คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ชุมชน

และผู้ท่ีสนใจ ได้เข้ามา
เรียนรู้การประกอบธรุกิจ
ตามท่ีตนเองสนใจ 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจต่อไป 

1. สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ 
และได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
และมีผลประเมินจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ในระดับต้ังแต่ 3 ดาว 
ขึ้นไป 

4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้มีโอกาสในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไปพร้อมๆ 
กัน และมีรายได้ระหว่าง

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามา

1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาอย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 
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๔๗ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการเข้า
ท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร 
สถานประกอบการต่างๆ 
และมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท า
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการใหม่ๆ เพื่อจัด
การศึกษาร่วมกัน 

ศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ

ในการเข้าศึกษาในระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้า
ร่วม มีรายได้ระหว่างเรียน
และสามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ในระยะเวลาท่ี
ก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

2. สถานศึกษามีสัญญาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกันอย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี 
สามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี
ท้ังหมด 

5. แผนงานสถานศึกษาคุณธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้เรียนรู้และศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมี
คุณธรรมอัตลักษณ์คือ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 
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๔๘ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
“รับผิดชอบ  มีวินัย 
พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา  

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน สามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มี
พฤติกรรมบ่งช้ีในเชิงบวก
เพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก สอดคล้องตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการกระท าความผิด
น้อยลง ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับ
สถานศึกษาคุณธรรมขึ้นไป 

6. โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ีของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ท่ี
เข้าร่วมท้ังหมด 
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๔๙ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

3.  สถานศึกษาได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการการประเมิน
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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๕๐ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค ์ เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โปร่ งใส ตรง

ตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล 

และขับเคล่ือนสถานศึกษา
ให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 9 คน 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 49 คน 

3. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียนนักศึกษา ได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา มีผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป
และผู้บริหารสถานศึกษา มี
ผลการประเมิน จาก
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือการเชิดชู
เกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติจากภายนอก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
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๕๑ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน องค์การภายนอก
ท้ังของรัฐและเอกชน ในการ
บริหารจัดการสภานักศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ 

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
4. สถานศึกษา ได้รับการ

ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. งานบริหารการเงินและงบประมาณ 1. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
วางแผนทางด้านการบริหาร
จัดการด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงิน
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรงตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถ
ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหารสามารถวางแผน

ทางด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและวาง
แผนการพัฒนาสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูและเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
และงบประมาณสามารถ

1. สถานศึกษามีรายจ่ายด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการวิชาชีพ หรือ
ท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนินการ 
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๕๒ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด าเนินการเรื่องการเบิก
จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส 

 

3.  สถานศึกษามีรายจ่ายใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท า และ
ด าเนินการจัดประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจ่าย
ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
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๕๓ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแล 

และขับเคล่ือนสถานศึกษา
ให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

3. เพื่อให้สามารถด าเนินงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา จ านวน 9 คน 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการจ านวน 49 คน 

3. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียนนักศึกษา ได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ
จากภายนอกท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ 

2. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา มีผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป
และผู้บริหารสถานศึกษา มี
ผลการประเมิน จาก
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป เป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับรางวัลหรือการเชิดชู
เกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติจากภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
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๕๔ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ท้ังของรัฐและเอกชน ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  

3. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ 

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
4. สถานศึกษา ได้รับการ

ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในงานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูที่เพียงพอ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ

1. ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน
ในแต่ละสาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน
ท้ังหมด ไม่เกิน 1:30 

54 

 



๕๕ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รายวิชาท่ีสอน 

3. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวดได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับรางวัล 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้บริหาร ครู 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน ได้รับ
เกียรติคุณยกย่องความรู้ 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
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๕๖ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนท่ีได้รับรางวัล 

ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
  

56 

 



๕๗ 

 

พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อก าหนดของสถาน

ประกอบการและหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 7 มีการประสานความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี

โอกาสในการเรียนและประกอบ
อาชีพไปพร้อมๆ กัน และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อม
ในการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ 
สถานประกอบการต่างๆ และมี
คุณภาพ 
 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่ๆ 
เพื่อจัดการศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามา

ศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจใน

การเข้าศึกษาในระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม 
มีรายได้ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลาท่ีก าหนด
ได้ 

3. สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาอย่างน้อย 1 
สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามีสัญญาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษาระบบ          
ทวิภาคีร่วมกันอย่างน้อย 1 
แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี สามารถ
จบการศึกษาตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี
ท้ังหมด 

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
(มอบทุนการศึกษา) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีของนักเรียนท่ี
มีต่อการศึกษาเล่าเรียน รวมท้ังมี

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ

1. สถานศึกษาได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 

57 

 
 



๕๘ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และ
วิทยาลัยฯ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีทุน
ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ปวส. ทุกระดับช้ัน ท่ีมี
แนวโน้มของปัญหาการออก
กลางคัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความ

ประพฤติดี เรียนดี หรือ
ยากจนได้รับการแก้ไขปัญหา
ท าให้มีสถิติของการออก
กลางคันของผู้เรียนลด
น้อยลง 

สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 100 คน 

3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน 
(วิชาการ) 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานจากครูผู้สอนในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อม
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ได้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพร่วมกับสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และระดับช้ัน 
ปวส.1 ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

และความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างานร่วมกับ

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระบบ
ทวิภาคี หรือด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนใน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ 
ด้าน โดยมีสัดส่วนความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่
เกิน 40 คน 
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๕๙ 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น 

4. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอก
ประเทศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการ
ช่วยเหลือจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ในด้านเงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในการช่วยเหลือในด้านการจัด
การศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
เครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ 

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ได้มีโอกาสในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

3. บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือใน
ด้านเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูและนักเรียน นักศึกษา

ภายในสถานศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

1. สถานศึกษาได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม หน่วยงาน 
สถานประกอบการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
หรือส่ิงอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
รายการ/ปีการศึกษา 

 

59 

 



๖๐ 
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดและมีความรู้ ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติม

และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรเพิ่มเติมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และมุ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม 

2. เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสในการเรียนในหลักสูตร
ท่ีตนเองถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสใน

การเลือกเรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา
ร่วมกัน เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการชุมชน 
สังคม 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 

2. สถานศึกษามหีลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 
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๖๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน 

(วิชาการ) 
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

ได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานจากครูผู้สอน
ในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้มี
ความพร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการ
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุกสาขาวิชา 
และระดับช้ัน ปวส.1 ทุก
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

และความเข้าใจการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการเป็น
อย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

1. สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบทวิภาคี 
หรือด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน 
โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 
1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
40 คน 

3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กัน 
และมีรายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้มี
ความพร้อมในการเข้าท างาน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามา

ศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 
 
 

1. สถานศึกษามีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามีสัญญาความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัด
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๖๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การ สถาน
ประกอบการต่างๆ และมี
คุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพื่อจัดกาศึกษาร่วมกัน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจใน

การเข้าศึกษาในระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม 
มีรายได้ระหว่างเรียนและ
สามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลาท่ีก าหนด
ได้ 

3. สถานศึกษามีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

การศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกันอย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี 
สามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ได้ ไม่นอ้ยกวาร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียนในระบบ
ท้ังหมด 

4. งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานของนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รวมกลุ่มกันคิดส่ิงประดิษฐ์ท่ี
อาจเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนา 

2. เพื่อให้ได้มีการพัฒนาและใช้
ภูมิปัญญาตลอดจนเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
กระบวนการผลิต 

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะใน
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ

ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ 

และศักยภาพของตนเพื่อสร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมี
คุณภาพมากขึ้น 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  โดยผลงานท่ี
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
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๖๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส่ิงประดิษฐ์ 

4. เพื่อส่งเสริมในการสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรมท่ีมี
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้น 

5. เพื่อส่งเสริมในการสร้าง
ประโยชน์หรือมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
การพัฒนาประเทศ 

6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ และมีทักษะใน
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 

2. สถานศึกษาส่งผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน ส่งเข้าร่วมประกวดกับ
หน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาได้น าผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน เผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนส่ง
ผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้
ได้รับรางวัลระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่งแข่งขัน
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้น าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 1. เพื่อให้มีสถานท่ีรองรับในการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
จ านวน 22 คน 
 

1. สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์บ่ม
เพาะ และได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ และมีผลประเมิน
จากหน่วยงานต้นสังกัด ใน
ระดับต้ังแต่ 3 ดาว ข้ึนไป 
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๖๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์รองรับ

การบ่มเพาะผู้เรียน 
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ทดลอง ฝึกฝน และปฏิบัติงาน
จริง ในการประกอบอาชีพ 
จากสถานประกอบการจริง 

4. เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้
นักเรียน นักศึกษา มีแนวคิด
ในการน าไปใช้ในการเปิด
ธุรกิจเป็นของตนเอง 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. จ านวน 30 คน 

3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและ

ผู้ท่ีสนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบธุรกิจตามท่ีตนเอง
สนใจ 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจต่อไป 

6. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต  
จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 

๒. เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต  
มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๓. เพื่อให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๔. เพื่อให้รู้จักท าการฝีมือ และ
ฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 

๕. เพื่อให้รู้จักรักษาและส่งเสริม

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

จ านวน 250 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน เป็น

ผู้ท่ีมีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 

1. การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ
ระดับช้ันปีท่ี 1 มีผลการ
เรียนผ่าน ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 95 ของ จ านวน
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
จ านวนนักเรียน นกัศึกษา
ท้ังหมด 
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๖๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จารีตประเพณี  วัฒนธรรม
และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความรักและเทิดทูนในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

3. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี
ความเสียสละ รู้จักการบ าเพ็ญ
ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติดี มีวินัยและ
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน นกัศึกษา
ท้ังหมด  
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๖๖ 
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรั บจาก

บุคคลภายนอก สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ท้ังของรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้
ท างานร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้น า
ความรู้ ความสามารถ ทังใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน
สถานประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอกได้
อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษา ในการท างานด้าน
บริการด้านวิชาการและ

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา 

จ านวน 32 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ

ปวส. ทุกสาขาวิชา จ านวน 
1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้

ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ รวมท้ังได้ท างาน
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอกได้รับ

1. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น อย่าง
น้อย 1 แห่งต่อปี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
อย่างน้อย 1 แห่งต่อปี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
สถานศึกษาอื่น อย่างน้อย 1 
แห่งต่อป ี

4. สถานศึกษาด าเนินการให้
ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม 
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๖๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิชาชีพสู่ชุมชน ความพึงพอใจในด้านการ

บริการทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมในแต่ละสาขางาน 
มีจ านวนช่ัวโมงเฉล่ีย ไม่น้อย
กว่า 16 ช่ัวโมงต่อปี 

6. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังภายในและ
ภายนอก อยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 

2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน (วิชาการ) 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานจากครูผู้สอน
ในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และระดับช้ัน 
ปวส.1 ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

และความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความ

1. สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบทวิภาคี 
หรือด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดู
งานของผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน 
โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 
แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
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๖๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้สถานประกอบการ

ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษา 

พร้อมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น 

3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
มีโอกาสในการเรียนและ
ประกอบอาชีพไปพร้อมๆ 
กัน และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการเข้า
ท างานในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การ สถาน
ประกอบการต่างๆ และมี
คุณภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ท า
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการใหม่ๆ เพื่อจัด
กาศึกษาร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

จ านวน 240 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามา

ศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ

ในการเข้าศึกษาในระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้า
ร่วม มีรายได้ระหว่างเรียน
และสามารถจบการศึกษา
ตามเกณฑ์ในระยะเวลาท่ี
ก าหนดได้ 

3. สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

1. สถานศึกษามีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา 

2. สถานศึกษามีสัญญาความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกันอย่างน้อย 1 แห่ง 

3. นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี 
สามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑ์ในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ได้ ไม่นอ้ยกวาร้อยละ 95 
ของจ านวนผู้เรียนในระบบ
ท้ังหมด 
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๖๙ 
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เป้าประสงค ์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีตนเองสอนทุกรายวิชาและสามารถพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุง

เนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีหรือก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวดได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

2. 
 

งานพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 
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๗๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

ได้มีโอกาสในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน สังคม 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
ปรับปรุงตนเอง ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ พัฒนา
พฤติกรรม บุคลิกภาพการ
สอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้านการ
เขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. ผลการประเมินการนิเทศ
การสอนของครูมีค่าเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของครูที่
ได้รับการนิเทศการสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอนท่ี
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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๗๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อสนับสนุนด้านความรู้

ความสามารถของครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของครูได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศการ
สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ในการปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนดแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

ประกอบด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 
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๗๒ 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้และเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

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

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ครูผู้สอนได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานท่ี
ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน
เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ 

 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และอื่นๆ 
เข้าประกวดได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้
เข้าแข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสในการเรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชนและ
สังคมอยู่เสมอ 
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๗๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสใน

การเลือกเรียนในหลักสูตรที่
ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา
ร่วมกัน เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการชุมชน สังคม 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตรงตามความถนัด 

3. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
ปรับปรุงตนเอง ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ พัฒนา
พฤติกรรม บุคลิกภาพการสอน
ของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรู้
ความสามารถของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของครูได้

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการปรับปรุง

ตนเองในด้านการเขียนแผนการ
สอน โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศการสอนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศร่วมกัน 
 

1. ผลการประเมินการนิเทศการ
สอนของครูมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
3.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของครูที่ได้รับการนิเทศ
การสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอนท่ีครบถ้วน 
สมบูรณ์ ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึง
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๗๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

3. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถ
ก าหนดแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นได้ 

ประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 

4. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท าโครงการ
สอนและแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพถูกต้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการจัดการ
เรียนการสอน ตามโครงการ
สอนและแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าแต่ละรายวิชาได้อย่าง
ครบถ้วน  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมีโครงการสอน

และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพและ
ครบถ้วนทุกรายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน มีการจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า และมีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 

73 
74 

 



๗๕ 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน เกิดความตระหนัก พยายามและปฏิบัติในการท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถวัดแล ะ
ประเมินผลในการท างานได้ รวมท้ังต้องสามารถเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขปัญหาได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพครู มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน ให้สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
และท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 
 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 
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๗๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ

วัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาและสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี  

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวดได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

3. งานบุคลากร 1. เพื่อจัดสรรก าลังครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเหมาะสม เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

1. ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน
ในแต่ละสาขาวิชา ไม่เกิน 
1:30 
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๗๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อัตราก าลังในสถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีครูที่เพียงพอ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

2. ครูมีอัตราส่วนต่อนักเรียน
ท้ังหมด ไม่เกิน 1:30 

4. แผนงานสถานศึกษาคุณธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
เรียนรู้และศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยมีคุณธรรมอัต
ลักษณ์คือ “รับผิดชอบ  มี
วินัย พอเพียง” 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวทางท่ีได้ก าหนดไว้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน เป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรง
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมด 

2. นักเรียน นักศึกษา มี
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
สอดคล้องตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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๗๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร่วมกัน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ทุกคนภายใน
สถานศึกษา  

สถานศึกษา 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน สามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มี
พฤติกรรมบ่งช้ีในเชิงบวก
เพิ่มมากขึ้น 

 

95 ของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีการ
กระท าความผิดน้อยลง ไม่
เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

4. สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในระดับสถานศึกษา
คุณธรรมขึ้นไป 
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๗๙ 
 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หรือผลงานอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลท่ัวไป รวมท้ังยังสามารถน าไปจัดแสดงหรือประกวดจนได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับ
จังหวัด ภาค และระดับประเทศได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนมีงานวิจัย นวัตกรรมและสามารถสร้างส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ รวมถึงสามารถน างานวิจัย นวัตกรรมและส่ือการสอนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยและ

โครงงานของคร ู
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู

ได้ท างานงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการ
สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  

2. เพื่อให้สามารถน างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการ
สอนไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

3. เพื่อให้ครูได้มีโอกาสน า
งานวิจัย นวัตกรรมไปจัด
แสดงหรือประกวดจนได้รับ
รางวัลต้ังแต่ระดับจังหวัด 
ภาค และระดับประเทศได้ 

 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาสในการท างาน

วิจัย นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการ
สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือผลงานอื่นๆ ท่ี
มีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป ได้รับประโยชน์จากการน า
งานวิจัย นวัตกรรมหรือส่ือการ
สอนมาใช้ 

 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ส่งผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้
ได้รับรางวัลระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ได้น าผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ภายนอกสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 

3. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ได้น าผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนเพิ่มมาก
ขึ้นและมีคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวดได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนผลงานท่ี
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพ ได้รับการคัดเลือกให้เข้า

แข่งขัน 
3. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มี
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับรางวัล 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนท่ีได้รับรางวัล 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน ได้รับเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ และสามารถเขียนโครงการสอน แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยมีการสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าโครงการสอน แผนเตรียมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และอื่นๆ 
เข้าประกวดได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้
เข้าแข่งขัน 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

1. สถานศึกษามกีารพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชนและ
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

ได้มีโอกาสในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มี

โอกาสในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน สังคม 

สังคมอยู่เสมอ 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรให้

ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 

3. งานตรวจโครงการสอนและแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า 1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ท า
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าท่ีมี
คุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
โครงการสอนและแผน
เตรียมการสอนล่วงหน้าแต่

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคนมีโครงการ

สอนและแผนเตรียมการ
สอนล่วงหน้าท่ีมีคุณภาพ
และครบถ้วนทุกรายวิชา 

1. ครูผู้สอนทุกคน มีการจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการสอน
และแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า และมีบันทึกหลังการ
สอนทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. การตรวจโครงการสอนและ
แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า           
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ละรายวิชาได้อย่างครบถ้วน  ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 

4. งานนิเทศการสอน 1. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
ปรับปรุงตนเอง ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. เพื่อให้สามารถ พัฒนา
พฤติกรรม บุคลิกภาพการ
สอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนด้านความรู้
ความสามารถของครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4. เพื่อให้สามารถ ควบคุม 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของครูได้อย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีการ

ปรับปรุงตนเองในด้านการ
เขียนแผนการสอน 
โครงการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผู้นิเทศการ
สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ในการปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน
สามารถก าหนดแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

1. ผลการประเมินการนิเทศการ
สอนของครูมีค่าเฉล่ียนต้ังแต่ 
3.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของครูทีไ่ด้รับการนิเทศ
การสอน 

2. ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชาและ
บันทึกหลังการสอนท่ีครบถ้วน 
สมบูรณ์ ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มีความรู้ ความสามารถท่ีดีเป็นท่ียอมรับแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 5  ครูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้รับผลตอบแทนหรือ

สวัสดิการท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน ให้สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
และท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

3. สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

4. บุคลากรทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการจัด

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมด 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การศึกษาและสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนเพิ่มมากขึ้นและมี
คุณภาพ 

 

1. ครูผู้สอนได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี   

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
อื่นๆ เข้าประกวดได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนผลงานท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
แข่งขัน 

3. งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ของครู 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ได้ท างานงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการ
สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 
  

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอน จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. ครูทุกคนได้มีโอกาสในการ

ท างานวิจัย นวัตกรรมหรือ
สร้างส่ือการสอนท่ีเกี่ยวข้อง

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ส่งผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้
ได้รับรางวัลระดับชุมชน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้สามารถน างานวิจัย 

นวัตกรรมหรือสร้างส่ือการ
สอนไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

3. เพื่อให้ครูได้มีโอกาสน า
งานวิจัย นวัตกรรมไปจัด
แสดงหรือประกวดจนได้รับ
รางวัลต้ังแต่ระดับจังหวัด 
ภาค และระดับประเทศได้ 

 

กับการจัดการเรียนการสอน 
หรือผลงานอื่นๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไป ได้รับประโยชน์
จากการน างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือส่ือการสอน
มาใช้ 

 

จังหวัด ภาค และชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าแข่งขัน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ได้น าผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  ไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 

3. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ได้น าผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มี
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองท่ีได้รับรางวัล 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนท่ีได้รับรางวัล 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน ได้รับ
เกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากองค์กรภายนอก 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับเกียรติคุณ             
ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 
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พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีตนเองถนัด และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม

และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าแข่งขันหรือไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใน

และภายนอก 
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ใช้ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพไปแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีความ

เช่ือมั่นในทักษะวิชาชีพของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะ
ในวิชาชีพและความรู้ด้าน
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 

3. สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
องค์กร  และสถาน
ประกอบการ ว่าสามารถจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
น าวิชาชีพที่ได้รับมา
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม
แข่งขันมีผลการแข่งขันใน
ระดับเหรียญทองแดง 
เหรียญเงินและเหรียญทอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียน นกัศึกษาท่ี
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดของ
สถานศึกษา 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

2. โครงการวานิชนิทรรศ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมด้าน
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลและ
เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพในด้าน
ต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงาน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. ชุมชน สถานประกอบการ
และสถานศึกษาท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่นๆ ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการภายนอก เข้า
ร่วมโครงการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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๙๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ท่ีได้รับรางวัลท้ังภายในและ
ภายนอก เผยแพร่ให้แก่
สาธารณชน 

ได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้าร่วมงาน 
แสดงผลงานและเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทางสถานศึกษา ท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และ นักเรียน นักศึกษา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบ และเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ปฎิบัติงาน ด้านการเรียน
การสอน และด้านการ
เรียนรู้ และการกีฬาและการ
แสดง  

3. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น นอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 
 

1. นักเรียน ในระดับ ปวช.ทุก
สาขาวิชา จะต้องมีช่ัวโมงใน
การอบรม สัมมนา ดูงาน
นอกสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตนเอง ไม่น้อย
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๙๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษา เกิดความกระตือ
ร้นในการแสวงหาความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ในด้านการจัดการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนให้มาก
ขึ้น 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้

ศึกษาเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ จากการ
ประชุม อบรม สัมมนาเพิ่ม
มากขึ้น 

 

กว่า 20 ช่ัวโมง/คน/ปี  
2. นักศึกษาในระดับ ปวส.ทุก

สาขาวิชา จะต้องมีช่ัวโมงใน
การอบรม สัมมนา ดูงาน
นอกสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตนเอง ไม่น้อย
กว่า 10 ช่ัวโมง/คน/ปี  

3. นักเรียน นักศึกษา มีผลการ
เรียนเฉล่ียท่ีสูงขึ้นทุกปี 

4. งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1. เพื่อส ารวจติดตามและเก็บ
ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนมากท่ีสุด  

2. เพื่อติดตามและประเมินผล
ด้านความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ 
ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไป
ท างานหรือศึกษาต่อ  

3. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มีคุณภาพตรง

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

และปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 417 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 

ปีทุกคน ได้รับการส ารวจ
ติดตาม และเก็บข้อมูลจาก
สถานศึกษาอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ 
ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไป

1. สถานศึกษามขี้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้
งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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๙๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

4. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับมา
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
ให้มีความเหมาะสมและ
สนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น  

ท างานหรือศึกษาต่อ ได้รับ
ความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานหรือด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
อย่างดี 

3. สถานศึกษาได้รับข้อมูลจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
สามารถน าข้อมูลมาพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น 

75 จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูล
ตอบกลับท่ีมีผลประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เฉล่ีย 4.00-5.00 ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
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๙๔ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท้ังในการเรียนและการท างาน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยยึดแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้
ด้านธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาน าตนเองเข้าหา
ธรรมะเพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อบ่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าใจถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติตนเองให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมีคุณลักษณะ
ท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
กับชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ

บริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ีของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 

3.  สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ
การประเมินให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
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๙๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

3. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
มีโอกาสในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส

ในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 
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๙๗ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานในสถานประกอบการจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการท างานบริการสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการวิชาชีพสามารถเป็นท่ีพึ่งของหน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ทางด้าน

วิชาการวิชาชีพได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้
ท างานร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้น า
ความรู้ ความสามารถ ทังใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน
สถานประกอบการและ
สถานศึกษาภายนอกได้
อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษา ในการท างานด้าน

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา 

จ านวน 32 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ

ปวส. ทุกสาขาวิชา จ านวน 
1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้

ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ รวมท้ังได้ท างาน
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล ชุมชนสถาน
ประกอบการและ

1. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น อย่าง
น้อย 1 แห่งต่อปี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
อย่างน้อย 1 แห่งต่อปี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้แต่
ละสาขางานให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
สถานศึกษาอื่น อย่างน้อย 1 
แห่งต่อป ี

4. สถานศึกษาด าเนินการให้
ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
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๙๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
บริการด้านวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน 

สถานศึกษาภายนอกได้รับ
ความพึงพอใจในด้านการ
บริการทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

 

ร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้

ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมในแต่ละสาขางาน 
มีจ านวนช่ัวโมงเฉล่ีย ไม่น้อย
กว่า 16 ช่ัวโมงต่อปี 

6. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังภายในและ
ภายนอก อยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 

2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานจากครูผู้สอน
ในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการท างาน

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และระดับช้ัน 
ปวส.1 ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

และความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี 
 

1. สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบทวิภาคี 
หรือด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน 
โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 
1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 

98 

 



๙๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการ
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น 

40 คน 
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๑๐๐ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพมาพัฒนาสร้างนวัตกรรม งานวิจัย โครงการ โครงงานท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย โครงการ โครงงาน ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
มีโอกาสในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส

ในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 
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๑๐๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย

และโครงงานของนักเรียน 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้

นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวช.และ ปวส. จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ส่งผลงานเข้า
ประกวด แข่งขันและได้รับ
รางวัลท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้น าผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ไปให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม  

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ใน

ระดับช้ัน ปวช.และ ปวส. 
ได้จัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
บุคคล สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม  

2. นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา 
ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 
แข่งขันและได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษา ได้รับการยก
ย่องและยอมรับในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จากบุคคล สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  โดยผลงานท่ี
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนส่ง
ผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้
ได้รับรางวัลระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่งแข่งขัน
ท้ังหมด 
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๑๐๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ชุมชนและสังคมภายนอก
เป็นอย่างดี 

3. สถานศึกษาได้น าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
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๑๐๓ 
 

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

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

ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
มีโอกาสในการเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส

ในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองถนัด 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกัน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม 

 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 

2. สถานศึกษามหีลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตรงตาม
ความถนัด 
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๑๐๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน (วิชาการ) 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

ได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการจริง 

2. เพื่อให้นักเรียนนักศีกษา 
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
การปฏิบัติงานจากครูผู้สอน
ในสถานประกอบการ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้
มีความพร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4. เพื่อให้สถานประกอบการ
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.2 ทุก
สาขาวิชา และระดับช้ัน 
ปวส.1 ทุกสาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

และความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความ
พร้อมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

1. สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในระบบทวิภาคื 
หรือด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดู
งานของผู้เรียนในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน 
โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 
แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 
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๑๐๕ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์  เพื่อเป็นการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนทางด้านวิชาชีพ โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพและต้องมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ท่ีทาง

คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 6 นักเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  และ

สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพที่มีมาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ
และเช่ือถือได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ ให้มากขึ้น 

3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
และมีทักษะวิชาชีพ ท่ีสูงขึ้น
สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 

และปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 417 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ใน

ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส. 
2 ทุกคน ทุกสาขาวิชา 
ได้รับการทดสอบทาง
การศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

1. นักเรียนท่ีเข้าสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์ จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรก ไม่              
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าท า
การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) มีผล
การทดสอบอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
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๑๐๖ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน รวมท้ังยังเป็นการยกย่องผู้เรียนท่ีกระท าความดี มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอก อันเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 
กลยุทธ์ที่ 7 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 1. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีผลงานดีเด่น 
เข้าคัดเลือกเป็นนักเรียน 
นักศึกษารางวัล
พระราชทาน 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียน นักศึกษา มีความ
มุ่งมั่นในการกระท าความดี 
สร้างผลงานท่ีดี มีประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม ตามแนวทาง
การปฏิบัติตนของนักเรียน
นักศึกษาพระราชทาน 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช.2,

ปวช.3 และปวส.2 ทุก
สาขาวิชาท่ีสนใจเข้าร่วมการ
คัดเลือก 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วน 
เหมาะสมในการเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นนักเรียน 
นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับช้ัน 
ปวช.และปวส. ระดับช้ันละ 
1 คน  

1. นักเรียน นักศึกษาระดับ
ปวช. และปวส. ได้รับรางวัล
นักเรียน นักศึกษา
พระราชทานท้ัง 2 ระดับช้ัน 

2. งานแข่งขันกีฬาภายนอก 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาในกีฬาท่ีตนเองช่ืน
ชอบ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกสาขาวิชาท่ี
สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ
รางวัลในการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และ
ประเทศ 
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๑๐๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี

ใจรักในการออกก าลังกาย
และฝึกซ้อมกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
มีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา และสามารถท า
ผลงานในการแข่งขันที่ดี 

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อ
ชุมชนภายนอก 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน  นักศึกษาได้พัฒนา

ตนเอง สามารถเป็นตัวแทน
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันและมีผลงานท่ีดีเป็น
ท่ีรู้จักต่อชุมชนภายนอก 

2. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ภายนอกได้รู้จักวิทยาลัยฯ 
มากขึ้น 

3. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานของนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวช.และ ปวส. จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ส่งผลงานเข้า
ประกวด แข่งขันและได้รับ
รางวัลท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ใน

ระดับช้ัน ปวช.และ ปวส. 
ได้จัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ท่ีมีประโยชน์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  โดยผลงานท่ี
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
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๑๐๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้น าผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีมี
ประโยชน์ไปให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม  

บุคคล สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม  

2. นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา 
ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 
แข่งขันและได้รับรางวัลท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษา ได้รับการ               
ยกย่องและยอมรับในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จากบุคคล สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมภายนอก
เป็นอย่างดี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนส่ง
ผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันให้
ได้รับรางวัลระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนผลงานท่ีส่งแข่งขัน
ท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้น าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้
ด้านธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาน าตนเองเข้าหา

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
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๑๐๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ธรรมะเพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อบ่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าใจถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติตนเองให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมีคุณลักษณะ
ท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
กับชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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๑๑๐ 
 

พันธกิจที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการท างานในสถานประกอบการ และเป็นการยกย่องผู้เรียนท่ีกระท าความดีและมี

คุณลักษณะท่ีดี ตรงตามข้อก าหนดให้ได้รับการเชิดชูเกียรติอีกทางหนึ่ง 
กลยุทธ์ที่ 8 ผู้บริหารก าหนดนโยบายโครงการ WAC Pro Academy  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการ WAC Pro Academy   1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้

นักเรียน นักศึกษา มีความ
ประพฤติดี มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ในการเข้า
ท างาน ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติ
ดี มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในการเข้าท างาน 
ให้ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติต่อสาธารณะชน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ยืนยันต่อสถานประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ได้ว่า
นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็น
ผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มี

ความประพฤติดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
การเข้าท างาน ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ท างาน  มีความมั่นใจและ
เช่ือถือในคุณภาพการ
ท างานของนักเรียน 
นักศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรความเป็น
มืออาชีพด้านความตรงต่อ
เวลา  ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านการสร้างนวัตกรรม 
ด้านทักษะวิชาชีพ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม  ด้าน
มนุษยสัมพันธ์  และด้านจิต
อาสา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
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๑๑๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เหมาะสมกับการท างานใน
ยุคปัจจุบัน 
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๑๑๒ 
 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถ

ท างานได้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมีบุคลิกท่ีดีและมีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้รู้จักการ
วางแผน มีความรับผิดชอบ
และสามารถท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมของคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สร้างเจตคติท่ีดี ในการ
ท างานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเป็น

คณะกรรมการ อวท. จะ
รู้จักหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการการ

1. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการการ
แข่งขันในรายการต่างๆ ของ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 

2. สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ในระดับดีเด่นท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
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๑๑๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แข่งขันในรายการต่างๆ 
ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 

2. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกในการจัด
กิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมด้าน
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลและ
เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพในด้าน
ต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ  ท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการภายนอก เข้า
ร่วมโครงการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ มผีลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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๑๑๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงาน
ท่ีได้รับรางวัลท้ังภายในและ
ภายนอก เผยแพร่ให้แก่
สาธารณชน 

3. สถานศึกษาอื่นๆ ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก 
ได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้าร่วมงาน 
แสดงผลงานและเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับทางสถานศึกษา ท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ
มีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และ นักเรียน นักศึกษา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบ และเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเรียน
การสอน และด้านการ
เรียนรู้ และการกีฬาและการ
แสดง  
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๑๑๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างแนวคิดหรือ
เกิดกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไขปัญหา
ได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการท างาน
ร่วมกัน รู้จักคิด พูด รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
พร้อมท้ังเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 32 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แนวคิด
หรือเกิดกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
สามัคคี สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

1. ครู อาจารย์ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนครู และ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ                   
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๑๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความสุข 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้
ด้านธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาน าตนเองเข้าหา
ธรรมะเพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าใจถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติตนเองให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมีคุณลักษณะ
ท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
กับชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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๑๑๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
รู้ และเข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้านความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูและเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 
และปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 417 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิดความ

สามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามากขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 

6. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑. เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 

๓. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การแยกขยะและปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับขยะให้

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 
 

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 
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๑๑๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ถูกต้องถูกสุขลักษณะ 

๔. เพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกัน 

๒. สถานศึกษาและรอบๆ 
สถานศึกษา มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด ปราศจาก
มลภาวะ  

๒. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 

7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ๑. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ในการบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

๒. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
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๑๑๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๔. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ร่วมกันบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

ผู้เข้าร่วมประเมิน 

8. กิจกรรม Com Camp 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความเป็นผู้น า 
และผู้ตามท่ีดีในสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะระหว่างอาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็น
ถึงความส าคัญด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
5 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
412 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. มีความสามัคคีระหว่าง

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
เป็นอย่างดี 

2. มีค่านิยมท่ีดีต่อการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80 

2. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๒๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส่ิงแวดล้อม 

9. กิจกรรม English Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณลักษณะและมีศักยภาพ
พื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถ
ท าการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์
ระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้องใน
สาขาวิชา และเสริมสร้าง
การท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะด้วยความสามัคคี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
123 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

คุณลักษณะและมีศักยภาพ
พื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถ
ท าการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัดและ

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๒๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้องในสาขาวิชา และ
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

10. กิจกรรม Maketing Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีต่อสาขา
การตลาด 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกทักษะต่างๆ ในการ
เรียนรู้ด้านอาชีพการตลาด 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวมได้ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ภายนอกได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้น าและ
ให้รู้จักการเป็นผู้ตามท่ีดี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การตลาด จ านวน 7 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. สาขาวิชา
การตลาด จ านวน 303 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ

ท่ีดีต่อสาขาการตลาดมาก
ขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด ระดับ 
ปวช.และ ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๒๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียน นักศึกษามีความ

สามัคคีภายในกลุ่มและ
สามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีความสุข 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
น าความรู้มาบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

11. กิจกรรม Accountting Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ธรรมชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความเสียสละ 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชาการ

บัญชี จ านวน 4 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. สาขาวิชาการ
บัญชี จ านวน 197 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารู้จักความ

สามัคคี 
2. นักเรียน นักศึกษามีระเบียบ

วินัย และความอดทน 
3. นักเรียน นักศึกษามีความ

เสียสละ บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 
 

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

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๒๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
12. กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับเทศกาล
วันคริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
เทศกาล โอกาส และ
กาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้าน
ภาษา กิจกรรม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถวาง
แผนการท างานด้วย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นระบบระเบียบและ
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
123 คน 

3. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส.ในสาขาอื่นๆ ท่ี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาด้วย 
 
 

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมนิ 
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๑๒๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
13. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 

นักศึกษาเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้
กฎกติกา มารยาท มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
การละเล่นของไทย 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
2. นักเรียน นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จักกฎ
กติกา มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬามากขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 

14. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษารักกีฬา และเห็น
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

 
 

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของนักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการเข้าร่วม
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๑๒๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย
และร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารักกีฬา 

และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายและร่วมกัน
ท างานเป็นหมู่คณะได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 

15. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกตน
ในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และการท างานร่วมกับ
ชุมชน อย่างมีคุณค่าและมี

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บคุลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ันท่ี
สนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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๑๒๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประโยชน์ เสียสละเพื่อช่วยเหลือ

ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สิน 
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ด้วย 

ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๒๗ 
 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม มีความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และสามารถน ามาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเรียนในรายวิชาปกติ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมวันไหว้ครู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้

แสดงถึงความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ให้สามารถรับรู้
ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ
เป็นไทยท้ังกาย วาจา ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความ
รักและความสามัคคีภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้เข้า

ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
แสดงถึงความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู อาจารย์ 
โดยท ากิจกรรมร่วมกัน 

1. ผลการประเมินความ         
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้บริหาร ครูเข้าร่วมกิจกรรม
วันไหว้ครู ไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

 

2. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา   1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรม
กิจกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท านุบ ารุง

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

127 
 



๑๒๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบ
ต่อกันมายาวนานต้ังแต่โบราณ
กาลต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ ท่ีสนใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างความ
สามัคคีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของ
คนในชุมชน 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา สามารถรู้วิธีเน้น
แนวทางส าคัญท่ีจะน าไปสู่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมินความ          

พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๒๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบต่อไป
และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของ
ทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมระลึกถึงพระคุณของแม่ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
จิตส านึกถึงวัฒนธรรมอนัดีงาม
ของไทยท่ีแสดงออกในลักษณะ
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึก
ถึงพระคุณของแม่โดยการ
แสดงออกถึงความกตัญญู

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๓๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 กตเวทีต่อแม่และเกิด

จิตส านึกถึงวัฒนธรรมอนัดี
งามของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อถวายต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

๑. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และองค์พระมหากษัตริย์ 

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 

๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๓๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นราช
สักการะแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท่ี
ได้สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนก
อนันต์ 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความสามัคคีโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา 
สาธารณประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
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๑๓๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10   

5. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการกลุ่ม และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างแนวคิดหรือเกิด
กระบวนการทางความคิดใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการท างานร่วมกัน 
รู้จักคิด พูด รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น พร้อมท้ังเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 32 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แนวคิด
หรือเกิดกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
สามัคคี สามารถท างาน

1. ครู อาจารย์ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนครู และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๓๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร่วมกันเป็นกลุ่มและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้
ด้านธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาน าตนเองเข้าหาธรรมะ
เพื่อให้ปัญญาเกิดความรู้จริง 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจ
ถึงความส าคัญของการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าไปประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมได้ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมีคุณลักษณะ
ท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
กับชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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๑๓๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนให้มีความผูกพัน
กัน 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ 
และเข้าใจถึงหลักในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้านความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 
และปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 417 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิดความ

สามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามากขึ้น 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 

8. งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รู้จักการวางแผน มี
ความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
ของคณะกรรมการองค์การนัก

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 
 

1. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการการ
แข่งขันในรายการต่างๆ 
ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 
 

134 
 



๑๓๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สร้างเจตคติท่ีดี ในการท างาน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเป็น

คณะกรรมการ อวท. จะ
รู้จักหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาสามารถส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการการ
แข่งขันในรายการต่างๆ 
ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้ทุกประเภท 

2. สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ในระดับดีเด่นท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 

 

9. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑. เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 

๓. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
แยกขยะและปัญหาต่างๆ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 
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๑๓๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกี่ยวกับขยะให้ถูกต้องถูก
สุขลักษณะ 

๔. เพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกัน 

๒. สถานศึกษาและรอบๆ 
สถานศึกษา มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด ปราศจาก
มลภาวะ  

๒. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 

10. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ๑. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความ
ถนัดและความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บคุลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

๒. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
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๑๓๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี

ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ร่วมกันบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

ผู้เข้าร่วมประเมิน 

11. กิจกรรม Com Camp 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความเป็นผู้น า และผู้
ตามท่ีดีในสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะระหว่างอาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นถึง
ความส าคัญด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
5 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
412 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. มีความสามัคคีระหว่าง

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
เป็นอย่างดี 

2. มีค่านิยมท่ีดีต่อการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๓๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
12. กิจกรรม English Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี

คุณลักษณะและมีศักยภาพ
พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชา 
และเสริมสร้างการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความ
สามัคคี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
123 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามี

คุณลักษณะและมีศักยภาพ
พื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถ
ท าการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อเพิ่ม

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๓๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้องในสาขาวิชา และ
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 

13. กิจกรรม Maketing Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีต่อสาขาการตลาด 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ด้าน
อาชีพการตลาด 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมได้ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
ได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้น าและให้
รู้จักการเป็นผู้ตามท่ีดี 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

การตลาด จ านวน 7 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. สาขาวิชา
การตลาด จ านวน 303 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ

ท่ีดีต่อสาขาการตลาดมาก
ขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด ระดับ 
ปวช.และ ปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียน นักศึกษามีความ

สามัคคีภายในกลุ่มและ
สามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีความสุข 

4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ
น าความรู้มาบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

14. กิจกรรม Accountting Camp 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ธรรมชาติ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความเสียสละ 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชาการ

บัญชี จ านวน 4 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. สาขาวิชาการ
บัญชี จ านวน 197 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารู้จักความ

สามัคคี 
2. นักเรียน นักศึกษามีระเบียบ

วินัย และความอดทน 
3. นักเรียน นักศึกษามีความ

เสียสละ บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 
 

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

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
15. กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับเทศกาลวัน
คริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับเทศกาล 
โอกาส และกาลเทศะ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้าน
ภาษา กิจกรรม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถวางแผนการ
ท างานด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
4 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
123 คน 

3. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกสาขาวิชาท่ีใน
ใจเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาและ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
เทศกาลวันคริสต์มาส 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาด้วย 
 
 

1. คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
16. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ รู้และ เข้าใจ และ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของตน
ได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ ได้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา 
และคนในบริเวณชุมชนของ
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้า
ร่วมท้ังหมด 

3.  สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ
การประเมินให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
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๑๔๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
17. โครงการวานิชนิทรรศ   1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
ในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา 
ชุมชน สถานศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอก ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมด้าน
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลและเพิ่มพูน
ทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
ได้จัดแสดงผลงานท่ีได้รับ
รางวัลท้ังภายในและภายนอก 
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ  ท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. สถานศึกษาอื่นๆ ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก 
ได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้เข้าร่วมงาน 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากจ านวนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

2. จ านวนบุคคล สถานศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการภายนอก เข้า
ร่วมโครงการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากจ านวนท่ี
ได้รับเชิญท้ังหมด 

3. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ 3.50 ข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 
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๑๔๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แสดงผลงานและเข้า
แข่งขันทางวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับทาง
สถานศึกษา ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและมี
ทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และ นักเรียน นักศึกษา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบ และเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเรียน
การสอน และด้านการ
เรียนรู้ และการกีฬาและ
การแสดง  

18. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
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๑๔๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้กฎ
กตกิา มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
การละเล่นของไทย 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
2. นักเรียน นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จักกฎ
กติกา มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬามากขึ้น 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 

19. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษารักกีฬา และเห็น
ความส าคัญของการออกก าลัง
กาย 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับมอบหมายและ
ร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะได้ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารักกีฬา 

และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายและร่วมกัน
ท างานเป็นหมู่คณะได้ดี

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวนบุคลากร
และนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย 

ยิ่งขึน้ 
 

20. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มี
โอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจาก
ประสบการณ์จริง 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกนั 
การใช้ชีวิตและปรับตัวกับการ
อยู่เป็นหมู่คณะ และจิตส านึก
ต่อสังคมไทย 

3. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษามี
ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
และมีการท างานเป็นทีม 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถใช้ประสบการณ์จาก
การทัศนศึกษามาปรับใช้ในการ
เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 40 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และสามารถน าเอา
ประสบการณ์ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

1. ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
21. กิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ความรู้จากการศึกษาดูงาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี ใน
สาขาวิชาต่างๆ ได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพได้มากขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์ ในการเรียนรู้
ประสบการณ์จริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 40 
คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา ในแต่

ละสาขาวิชาได้รับความรู้
จากผู้เช่ียวชาญในด้าน
วิชาชีพ 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
เข้าใจในงานด้านวิชาชีพ
และได้เปิดโลกทัศน์ ในการ
เรียนรู้ประสบการณ์จริงท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ี
เรียน 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ี ในสาขาวิชา
ต่างๆ ได้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 
สามารถน ามาเพิ่ม

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 

3. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจของวิทยากรท่ี
อบรมให้ความรู้ท่ีมีต่อ
นักศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 
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๑๔๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ
ได้มากขึ้น 

22. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกตนใน
ด้านการมีจิตสาธารณะ และ
การท างานร่วมกับชุมชน อย่าง
มีคุณค่าและมีประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ันท่ี
สนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
เสียสละเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สิน 
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ด้วย 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๔๙ 
 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิดและสติปัญญา รู้จักการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนมีร่างกาย สุขภาพจิตท่ีดีอันจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมวันไหว้คร ู 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ทุกคน 

ได้แสดงถึงความรักและ
เมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ให้
สามารถรับรู้ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อครู 
อาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความเป็นไทยท้ังกาย วาจา 
ใจ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการ
สร้างความรักและความ
สามัคคีภายในสถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู ทุกคน ได้เข้า

ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
แสดงถึงความรักและเมตตา
กรุณาต่อลูกศิษย์ 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู อาจารย์ 
โดยท ากิจกรรมร่วมกัน 

 

1. ผลการประเมินความ         
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้บริหาร ครูเข้าร่วมกิจกรรม
วันไหว้ครู ไมน่้อยกว่า            
ร้อยละ 100 ของจ านวน
ผู้บริหาร ครู ท้ังหมด 

3. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 
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๑๕๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา   1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ชมรมกิจกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
สืบต่อกันมายาวนานต้ังแต่
โบราณกาลต่อไป 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. ชุมชน หน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่นๆ ท่ีในใจเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

2. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างความ
สามัคคีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ของ
คนในชุมชน 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ          
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๕๑ 
 

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

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา สามารถรู้วิธีเน้น
แนวทางส าคัญท่ีจะน าไปสู่
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสามารถสืบต่อไป
และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสท่ีเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
ของทุกปี 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมระลึกถึงพระคุณของแม่ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๕๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

เกิดจิตส านึกถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยท่ี
แสดงออกในลักษณะความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี 

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึก

ถึงพระคุณของแม่โดยการ
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่และเกิด
จิตส านึกถึงวัฒนธรรมอนัดี
งามของไทย 

3. ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อถวายต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

๑. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและองค์
พระมหากษัตริย ์

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา ได้น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  แสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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๑๕๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
10 

๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 10 

และนักเรียน นักศึกษาร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาได้
ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นราช
สักการะแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท่ี
ได้สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนก
อนันต์ 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาเกิด
ความรัก ความสามัคคีโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ 

๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษาได้
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๑๕๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา 
สาธารณประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 
10   

5. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างแนวคิดหรือ
เกิดกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไขปัญหา
ได้ 

3. เพื่อปลูกฝังการท างาน
ร่วมกัน รู้จักคิด พูด รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
พร้อมท้ังเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชา 

จ านวน 32 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แนวคิด
หรือเกิดกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิด รับฟังความ

1. ครู อาจารย์ และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนครู และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๕๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
สามัคคี สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้
ด้านธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาน าตนเองเข้าหา
ธรรมะเพื่อให้ปัญญาเกิด
ความรู้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าใจถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติตนเองให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้ 
 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีมี่
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติและมีคุณลักษณะ
ท่ีดี 

3. นักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
กับชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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๑๕๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถ

บริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑. เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 

๓. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การแยกขยะและปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับขยะให้
ถูกต้องถูกสุขลักษณะ 

๔. เพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาร่วมกัน 

๒. สถานศึกษาและรอบๆ 
สถานศึกษา มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด ปราศจาก
มลภาวะ  
 

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

๒. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๕๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
8. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ๑. เพื่อปลูกฝังและสร้าง

จิตส านึกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ในการบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๔. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตสาธารณะและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
และนักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

๑. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

๒. ผลการประเมินความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 

9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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๑๕๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนให้มีความ
ผูกพันกัน 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
รู้ และเข้าใจถึงหลักในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

5. เพื่อให้แสดงออกด้านความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูและเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช.3 
และปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 417 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามากขึ้น 

ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 

10. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ รู้และ 
เข้าใจ และน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ีของตนได้ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. บุคคลท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา และคน

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลการประเมินความ             
พึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้า
ร่วมท้ังหมด 

3. สถานศึกษาได้รับการ
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๑๕๙ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ชุมชนของวิทยาลัยฯ ได้เห็น
ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และคนในบริเวณ
ชุมชนของวิทยาลัยฯ มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

ในบริเวณชุมชน รู้และเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน ได้เห็นถึง
คุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และคน
ในบริเวณชุมชน มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

ประเมินจากคณะกรรมการ
การประเมินให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

11. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด และ

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ            
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๖๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้
กฎกติกา มารยาท มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
การละเล่นของไทย 

2. นักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษารู้จักกฎ
กติกา มารยาท มีน้ าใจเป็น
นักกีฬามากขึ้น 

12. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษารักกีฬา และเห็น
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย
และร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะได้ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่างๆ 

5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณธรรม 

เชิงปริมาณ : 
1. นักเรียน นักศึกษาปวช. 

และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษารักกีฬา 

และเห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกายมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายและร่วมกัน
ท างานเป็นหมู่คณะได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการประเมินความ                
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๖๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

13. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักการให้ และ
เสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกตน
ในด้านการมีจิตสาธารณะ 
และการท างานร่วมกับ
ชุมชน อย่างมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ันท่ี
สนใจ 

เชิงคุณภาพ : 
1. คณะผู้บริหาร ครู 

เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
เสียสละเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท 

2. ชุมชน สังคม ท่ีด้อยโอกาส
ในชนบท ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สิน 
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ด้วย 
 
 

1. คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ
เข้าร่วม 

2. ผลการประเมินความ              
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประเมิน 
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๑๖๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
14. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน

สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น 
เป็นระเบียบสวยงาม และมี
ความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
มุมนั่งพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน มีความ
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 

6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่
ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา มีมุม
นั่งเล่น พักผ่อน มุมอ่าน
หนังสือ หรือท ากิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ได้มากขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มีส่ิงแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ินหอม 

1. ผลการประเมินความ             
พึงพอใจในงานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา  ของครู 
นักเรียน นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา มีความ
สวยงามและปลอดภัย  
การเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 
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๑๖๓ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

ปลูกประดับให้ความร่มเย็น 
สวยงาม 

4. อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
มีห้องเรียนท่ีสะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ 

5. สภาพภายในวิทยาลัยฯ           
ดูสะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
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๑๖๔ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค ์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ้ด้รับ

ความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1 วิทยาลัยฯ มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอ มีสภาพการใช้งานท่ีดี มีความปลอดภัย 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์

ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการ

สอน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ ท่ี มี
คุณภาพและเหมาะสมให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
อยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้อาจารย์ปรับเปล่ียนวิธี
สอนให้ทันสมัยมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และคอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการใช้งาน 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการสอน 
การปฎิบัติงาน การจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และมี

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสม เพียงพอ ต่อการ
ใช้งาน มีสภาพการใช้งาน
้ด้อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนส่ือวัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียนมีความ            
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 

164 
 



๑๖๕ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี สภาพท่ี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียน
อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม เหมาะสม
กับการเรียนรู้อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยาในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่
ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. การเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 

2. ครูและนักเรียนมีความ           
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 
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๑๖๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ 1. เพื่อให้สถานศึกษา้ด้รับการ

ช่วยเหลือจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ใน
ด้านเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการช่วยเหลือในด้านการ
จัดการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและเครือข่ายท้ัง
ในและนอกประเทศ 

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน
นักศึกษา ้ด้มีโอกาสในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ท่ี้ด้รับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

3. บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ
ในด้านเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 
1. บุคคล หน่วยงาน องค์กร

ต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือใน
ด้านเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษา้ด้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม หน่วยงาน 
สถานประกอบการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
หรือส่ิงอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จ านวน้ม่น้อยกว่า 3 
รายการ/ปีการศึกษา 
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๑๖๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียน นักศึกษา

ภายในสถานศึกษาท่ี้ด้รับ
โอกาสในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ท่ี้ด้รับการช่วยเหลือ 

4. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษารักการอ่าน 
เกิดการเรียนรู้ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ สามารถใช้
ห้องสมุด้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศส าหรับอาจารย์
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  

3. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. และ
ปวส. ทุกระดับช้ัน จ านวน 
1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรัก

การอ่านรู้จักการค้นคว้า
ภายในห้องสมุดมากขึ้น 

2. อาจารย์ บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา้ด้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ
ท่ีดีต่อห้องสมุด 

4. นักเรียน นักศึกษา้ด้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาห้องสมุด

1. นักเรียน นักศึกษา มีสถิติ
การใช้ห้องสมุดมากขึ้นทุกปี 

2. นักเรียน นักศึกษามีสถิติ
การยืมหนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลินมากขึ้น  
ทุกปี 

3. ผลการประเมินความ               
พึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
ของครู นักเรียน นักศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้น้ป 
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๑๖๘ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 

5. นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกหนังสือ
ท่ีตรงกับความต้องการ 

6. นักเรียน นักศึกษาน า
ความรู้ท่ี้ด้จากการอ่าน
หนังสือ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
  

168 
 



๑๖๙ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ้ด้ใช้อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรี ยน และพื้นท่ี

ภายในสถานศึกษา ้ด้อย่างปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 อาคารเรียน อาคารสนับสนุนห้องเรียน และพื้นท่ีภายในสถานศึกษามีเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน

สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น 
เป็นระเบียบสวยงาม และมี
ความปลอดภัยจากมลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
มุมนั่งพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
แก้้ขปัญหาและร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อใหห้้องเรียน มีความ
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คo 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน นักศึกษา มีมุม
นั่งเล่น พักผ่อน มุมอ่าน
หนังสือ หรือท ากิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
้ด้มากขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 

1. ผลการประเมินความ         
พึงพอใจในงานส่ิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา  ของครู 
นักเรียน นักศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้น้ป 

2. ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา มีความ
สวยงามและปลอดภัย  
การเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 
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๑๗๐ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่
ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

้ด้รับอากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

3. วิทยาลัยฯ มีส่ิงแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้น้ม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ินหอม 
ปลูกประดับให้ความร่มเย็น 
สวยงาม 

4. อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
มีห้องเรียนท่ีสะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ 

5. สภาพภายในวิทยาลัยฯ ดู
สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

2. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ท่ี มีคุณภาพและเหมาะสม
ให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสม เพียงพอ ต่อการ
ใช้งาน มีสภาพการใช้งาน
้ด้อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนส่ือวัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่ 
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๑๗๑ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และ

เข้าใจเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น 
4. เพื่อให้อาจารย์ปรับเปล่ียน

วิธีสอนให้ทันสมัยมากขึ้น 

ศึกษา และคอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการใช้งาน 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการสอน 
การปฎิบัติงาน การจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

3. ครูและนักเรียนมีความ          
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มี สภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ในสภาพดี มี
ความปลอดภัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่
เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยาในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1. การเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 

2. ครูและนักเรียนมีความ          
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 
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๑๗๒ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่

ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๑๗๓ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดี มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจท่ีดีจากส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปราศจากมลภาวะ 
กลยุทธ์ที่ 3 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ท่ีน่าเรียนรู้และปราศจากมลภาวะ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน

สถานศึกษาให้สะอาด             
ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม 
และมีความปลอดภัยจาก
มลภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา           
มีมุมนั่งพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 

4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
แก้้ขปัญหาและร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า 

5. เพื่อให้ห้องเรียน มีความ
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คo 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 

นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น 
พักผ่อน มุมอ่านหนังสือ 
หรือท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน้ด้มากขึ้น 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
้ด้รับอากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน 
เกิดความประทับใจ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในงานส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา  ของครู นักเรียน 
นักศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้น้ป 

2. ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา มีความสวยงาม
และปลอดภัย  การเกิด
อุบัติเหตุภายในวิทยาลัยฯ มี
สถิติต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของ
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
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๑๗๔ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่
ผู้เรียน 

7. เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ มีส่ิงแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยฯ สดช่ืน มี
ต้น้ม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ินหอม 
ปลูกประดับให้ความร่มเย็น 
สวยงาม 

4. อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
มีห้องเรียนท่ีสะอาด 
สวยงามอยู่เสมอ 

5. สภาพภายในวิทยาลัยฯ ดู
สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
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๑๗๕ 
 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ้ด้ใช้ประโยชน์จากการจัดการระบบฐานข้อมูล้ด้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

สามารถตรวจสอบ้ด้ 
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษามีการน าส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล้ด้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 

ประเภท   
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ้ด้ใช้
ประโยชน์จากการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล้ด้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบ้ด้ 

2. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีใช้ภายใน
สถานศึกษา มีความ
ปลอดภัย มีระบบการ
ป้องกันฐานข้อมูลและ
ส ารองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
๑. การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ท่ีใช้ระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกัน ้ด้รับ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว มาก
ขึ้น 

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ้ด้ใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและมี

1.  สถานศึกษามีการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานท้ัง 
9 ประเภท ้ด้อย่าง
ครบถ้วน 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ้ด้ใช้
ประโยชน์จากการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล้ด้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบ้ด้ 

3. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูล
พื้นฐานท้ัง 9 ประเภท 
เผยแพร่สู่สาธารณชน้ด้
อย่างเป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน 

4. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการ
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๑๗๖ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การก าหนดการเข้าใช้ระบบ
แบ่งตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

๓. ฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
มีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เช่ือถือ้ด้  

ตรวจสอบอยู่เสมอและมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

2. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ท่ี มีคุณภาพและเหมาะสม
ให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการอยู่เสมอ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น 

4. เพื่อให้อาจารย์ปรับเปล่ียน
วิธีสอนให้ทันสมัยมากขึ้น 
 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และคอมพิวเตอร์ ท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการใช้งาน 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. การจัดการเรียนการสอน 
การปฎิบัติงาน การจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

2. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสม เพียงพอ ต่อการ
ใช้งาน มีสภาพการใช้งาน
้ด้อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนส่ือวัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่ 

3. ครูและนักเรียนมีความ            
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 
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๑๗๗ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
คอมพิวเตอร์ ให้มสีภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2. เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียนอยู่ในสภาพดี มี
ความปลอดภัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่
เสมอ 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 55 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาปวช. 
และปวส. ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 1,055 คน 

เชิงคุณภาพ : 
1. สถานศึกษามีอาคาร 

ห้องเรียนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อยาในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. อาคารเรียน ห้องเรียนอยู่
ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย สวยงาม มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ มีสถิติต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 

2. ครูและนักเรียนมีความ           
พึงพอใจในการใช้ส่ือ 
ค่าเฉล่ียภาพรวม้ม่น้อย
กว่า 4.50 
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