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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลปัจุบันของสถานศึกษา 
1.1  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 
 

 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกลู 
ห้วหน้าแผนกการบัญช ี

นายธนภัทร    มั่นคง 
ห้วหน้างานมาตรฐานการศึกษา 
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1.2  ข้อมูลด้านบุคลากร 
จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ระดับ ปวช.          

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 5 5 - 3 2 - - 5 - 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด)  4 4 - 1 3 - 1 3 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

9 9 - 5 4 - - 9 - 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 8 8 - 4 4 - - 8 - 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 7 7 - 2 5 - - 7 - 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 3 3 - 2 1 - - 3 - 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 2 2 - 1 1 - - 2 - 

ระดับ ปวส.          

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

         

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 2 2 - - 2 - 1 1 - 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 1 1 - - 1 - - 1 - 

 



   3 
 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ระดับ ปวส.          

ครูสามัญ 6 6 - 5 1 - - 6 - 

รวม 55 55  26 29 - 2 53 - 

 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 7 - - 7 - 

ฝ่ายทะเบียนวิชาการ 5 - - 5 - 

ฝ่ายอ านวยการ 2 - - 2 - 

ฝ่ายการเงิน 3 - - 3 - 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 4 - - 4 - 

รวม 21   21  
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1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลด้านผู้เรียน 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 40   54   30   124 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24   24   18   66 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

42   41   38 
  

121 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 98   87   97   282 

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 127   115   63   305 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

24   21   19 
  

64 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 53   39   34   126 

รวม 408   381   299   1,088 

ระดับ ปวส.           
สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 17   15      33 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 10   4      15 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

14   19 
     

31 

สาขาวชิาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) 

14   14 
     

28 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 22   11      33 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์) 

36   24 
     

59 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

14   7 
     

23 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 8   16      25 

รวม 135   110      245 

รวมทั้งหมด 1,333 
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ข้อมูลด้านผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 19   82.61 
สาขางานการตลาด 9   55.00 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14   50.00 
สาขางานการท่องเที่ยว 67   71.27 
สาขางานช่างยนต์ (ยานยนต์) 47   59.49 
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 16   69.57 
สาขางานช่างไฟฟ้า 7   43.75 

รวม 179   63.25 
ระดับ ปวส.     
สาขางานการบัญชี 9   90.00 
สาขางานการตลาด 5   83.33 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8   100 
สาขางานการโรงแรม 5   62.50 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9   60.00 

รวม 36   76.60 
รวมทั้งหมด 215   65.15 
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1.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ(ปวส.) 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (เปิดสอน 4 สาขาวิชา) 
1. สาขาช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ปวช.)  
  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวส.) 
3. สาขาวิชาช่างยนต์ (ปวช.)  

 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)  
4. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ (ปวส.)  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.)   
2. สาขาวิชาการโรงแรม (ระดับ ปวส.)  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการบัญชี (ระดับ ปวช.)   
  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ระดับ ปวส.) 
2. สาขาวิชาการตลาด (ระดับ ปวช.)   
  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ระดับ ปวส.) 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช.)   

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวส. 
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1.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

- จ านวนอาคารเรียน........3............หลัง 

- จ านวนอาคารประกอบ........-.......หลัง 

- จ านวนห้องเรียน..........43................ห้อง  

- จ านวนห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 

- โรงฝึกงาน 

- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......3.......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....-.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....-.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการขาย......-...ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการส านักงาน...1.......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 

- จ านวนห้องพักครู...........3..............ห้อง 

- จ านวนห้องประกอบ........28............ห้อง 

- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 

- ห้องประชุม........2.......ห้อง 

- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 

- ห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 

- ห้องการเงิน/ห้องบุคคล........1.........ห้อง 

- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..หอ้ง 

- ห้อง QA…......1………..ห้อง 

- ห้องSA……....1………..ห้อง 

- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 

- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 

- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 

- ห้อง Internet Room…..1….ห้อง 
 

 



   8 
 

 

1.6  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ

เรียนการสอน 
2,121,157.16 26.43 %  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

96,854.00 1.21 %  

3.  รายจ่ายในกานส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

402,518.98 5.02 %  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
ก า รป ก ค รอ งร ะบ อ บ ป ระช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

519,248.65 6.47 %  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร    
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู          

มีทักษะ และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พงึประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ดานความรู  ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี       

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏบิัติ

งาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 

เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการ เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุม    
วิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตาม
เกณฑที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความ
เขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของ       
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ผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ 
และงบประมาณของสถานศึกษา  ที่มีอย ู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย          
โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
จากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

2.5 ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคน
ในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู    

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย   สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวม
กับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน  
  
มาตรฐานที่ 4  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

4.1  คุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน    
ให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิต     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2563” 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีความรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
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3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
เป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1 สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ตามหลักการ  ทฤษฏี  และแนวปฏิบั ติ ต่ าง  ๆ            
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2 เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้ เรียนมีทักษะที่จ าเป็น      
ในศตวรรษท่ี 21 

3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี 

5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน    

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ภูมิ ทั ศน์  อาคารสถานที่  ห้ องเรียน  ห้ องปฏิ บั ติ ก าร           
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ ์ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

6 เพ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารบ ริ ห ารงบ ป ระม าณ           
ด้านจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ 
อาค ารส ถ าน ที่  ห้ อ ง เรี ย น  ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร             
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ สื่อ  แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ ์

7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

7 ขั บ เค ลื่ อ น ก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารส ถ าน ศึ ก ษ า           
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์      
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สารณชน 

9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้ างสรรค์  งานวิ จัย  ที่ สามารถน าไป ใช้
ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

10 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

10 สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
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3.4 พันธกิจ  กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัยเทคโนพายัพและบริหารธุรกิจ  ไดจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
เพ่ือก าหนดทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้  

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

2. กลยุทธ         
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    

2.1 กลยุทธที่ 1 สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา               

2.1.1 เปาประสงค 
1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ 

ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

2. ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา       
2.1.2 แผนงาน โครงการ         

  1. งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี  

        2.งานสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี  

      3.งานสรุปผลการเรียนประจ าปี 

      4. โครงการสอบ V-net  

2.1.3 ตัวช้ีวัด         
1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผูส าเร็จ

การศึกษา เปนรายบุคคลด้านความรู้ 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้านความรูเกี่ยวกับ     

ขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
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ที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง ได้รับผล

คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า 4.51 (ระดับดีมาก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

 5. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ไม่น้อยกว่า        

ร้อยละ 80 เทียบกับจ านวนผู้ เรียนชั้นปีสุดท้าย  ที่ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร  

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1. วัตถุประสงค  

1.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. กลยุทธ         

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   

2.1.1 เปาประสงค 
    1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจ าเปนในศตวรรษที่ 21  

2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต

ละระดับการศึกษา 

3. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได 

อยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     1. โครงการสอบสมรรถนะรายชั้นปี   

     2. โครงการ Smart Classroom   

     3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ    

     4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา   

     5. โครงการสังคมไร้เงินสด Mymo go to school  

     6. โครงการตลาดนัด PYT   

     7. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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     8. โครงการครูชุมชน 

     9. โครงการ Five Stars  Language 

10. โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
     (ค่าย SMSQ)         

2.1.3 ตัวช้ีวัด         
1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ  ตอคุณภาพของผูส าเร็จ

การศึกษาเปนรายบุคคลดานทักษะและการประยุกตใช้ 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมิน ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและการ

ประยุกตใช้ได้รับผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า 4.51  (ระดับดีมาก)     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพดานทักษะและการประยุกต

ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียน

ครบตามหลักสูตร         

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค  

1.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. กลยุทธ         
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี  ความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.1.1 เปาประสงค       
1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอม 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ  
     1.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

     2.งานอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ 

     3. โครงการวันแม่ 

     4. โครงการ Art and culture day 

     5. โครงการ พุทธมามกะ 

     6. โครงการไหว้ครู 

     7. กิจกรรม College is my home 

     8. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

     9. กิจกรรม Sport  Day 

     10. กิจกรรม Family  Day 

     11. กิจกรรม First   Day 

12. โครงการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย อวท. 
13. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
14. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 

     15. โครงการลูกเสือช่อสะอาด 

     16. โครงการ รด.จิตอาสา  

     17. โครงการส่งเสริมกีฬา 

     18. โครงการค่ายราชพฤกษ์ 

     19. งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 

     20. งานระบบช่วยเหลือติดตามนักศึกษา 

 2.1.3 ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ  ตอคุณภาพของผูส าเร็จ

การศึกษาเปนรายดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงคได้รับผลคะแนนการประเมินไม่น้อย

กว่า 4.51 (ระดับดีมาก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     3. สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 5 ด้าน การเตรียมความพร้อมของตนเอง ทัศนคติ ความมุ่งมั่น 

ความตระหนัก ความมีน้ าใจ 
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4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

7. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ

นันทนาการ  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

8. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ

ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

9. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน

ในงานกิจการนักศึกษาเพ่ือคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู้เรียน 

     10. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบงานช่วยเหลือติดตามนักศึกษา 

     11. สถานศึกษามีการก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ของผู้เรียน          

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
1. วัตถุประสงค  

1.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี    
2. กลยุทธ         

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดีมีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม       

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
2.1.1 เปาประสงค       

1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ 

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม
ใหทั นตอการเปลี่ ยนแปลงของเทคโน โลยี และความต องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยว 
ของ 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสายอาชีพร่วมกับ

สถานศึกษาเครือข่าย 

3. โครงการพัฒนารายวิชาทักษะชีวิต Skill For Life 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

     5. งานพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   

2.1.3 ตัวช้ีวัด         
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลองกับความตองการ ของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน ทุกรายวิชา  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับ

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกสาขางาน 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน    

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

2. กลยุทธ         
พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    
2.1.1 เปาประสงค       

1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 

2. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 

จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบัง

คับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     
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5. สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูก 
ตองครบถวนสมบูรณ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     1. งานสรุปครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 

     2. โครงการพัฒนาครูดานคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร)  

     3. โครงการพัฒนาครูดานวิชาการ 

     4. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)  

     5. งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ รูปแบบ Active Learning. 

     6. โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปี  

     7. งานจัดท าแบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

8. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร         
2.1.3 ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมด

เทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน        
หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 
3. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

4. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู ได้รับการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การศึกษา 

5. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
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6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัด การเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอนทุก

รายวิชา 

7. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

8. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ

เรียนการสอนต่อไป 

9. สถานศึกษามีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่     
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธ         
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ ์ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่  1  เพ่ิมประสิทธิภ าพการบริหารงบประมาณ  ด้ านจัดการบุ คลากร 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้ องเรียน ห้องปฏิบัติการ         
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ ์

2.1.1 เปาประสงค       
1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

4. ครุภัณฑ์ 

5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ 
 1. งานสรรหาครูและบุคลากร 

2. งานจัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับเลื่อนขั้นเงิน  
4. งานรวบรวมผลงานประจ าปีของครูและบุคลากร 
5. งานพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน์ 
6. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
7. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ 
8. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    
9. งานจัดหาครุภัณฑ์      
10. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี        

2.1.3 ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

2. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

4. สถานศึ กษามี การก ากั บ ดู แลการใช้ อ าค ารสถานที่  ห้ อ ง เรี ยน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้

งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

5. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมีคุณภาพ 
6. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ

สอน 

7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
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พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
1. วัตถุประสงค  

1.1  เพื่อส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
2. กลยุทธ         

พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
2.1.1 เปาประสงค       

1. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษามอบหมาย 

2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     1. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E  

     2. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

     3. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสายอาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

     Pre-V.Ed. 

     4.  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

     5. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

     6. โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ         
2.1.3 ตัวช้ีวัด  

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญ           

ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู 
บุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ า  แ ล ะผู้ เรี ย น ร วม ทั้ ง ผู้ ป ก ค รอ ง  ชุ ม ช น               
สถานประกอบการและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
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3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน

โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม

แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
และก าหนดแผนพัฒนาต่อไป        

พันธกิจที่  8  ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและ 
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2. กลยุทธ         

พันธกิจที่ 8  ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ  
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ       

ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

2.1.1 เปาประสงค       
1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา 

2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  

3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหงการเรียนรู้ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     1. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ 

2 . โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น ส าย อ าชี พ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น               

(Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) 

3 . โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit  

center)  ทุกสาขาวิชา 

     4. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 
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5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 

     6. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

     7. โครงการสังคมไร้เงินสด ร่วมกับธนาคารออมสิน 

8. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ           
2.1.3 ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดม

ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้าน

หนึ่งหรือหลายด้านอย่างน้อยสาขางานละ 5 แห่ง  

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 

วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ 

ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ            

ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ครบทุกสาขางาน 

พันธกิจที่  9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย              
ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย        

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
2. กลยุทธ         

พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     
ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
2.1.1 เปาประสงค       

1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ       
งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ     
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รวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     1.งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

     2.งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร   

3. โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่     

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครู บุคลากร และ

นักศึกษา     

2.1.3 ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข
ปัญหา พัฒนาระบบงานโดยการศึกษาหรือวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ       
1 เรื่อง  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ 
งานวิจัยชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้บุคลากรทางการศึกษาแก้ไข
ปัญหา พัฒนาระบบงานโดยการศึกษาหรือวิจัย อย่างน้อย ปีการศึกษาละ      
1 เรื่อง 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
5. ผลงานด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ร้อยละ 80 
ของผลงานทั้งหมด 

6. ผลงานด้านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนได้รับการเผยแพร่       
สู่สาธารณชนร้อยละ 80 ของผลงานทั้งหมด 
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พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการ 

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

2. กลยุทธ         
พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ มีจ านวน 1 กลุยทธ ดังนี้    
2.1 กลยุทธที่ 1  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
2.1.1 เปาประสงค       

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ         
     1.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา  

2.1.3 ตัวช้ีวัด         
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียนครบทุกสาขางาน 

2. สถานศึกษาก าหนดให้ทุกสาขางาน มีการวัดและประเมินผลโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์ 

3. ผู้เรียนในสางาน ผ่านการประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของสาขางาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์    1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

         2. ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

         3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา       
กลยุทธ์ที่ 1     สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา      

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ

อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งาน

ท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2 งานสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี  1. เพ่ือประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ 
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ท างาน โดยเนนความรูเชิง
ทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

1.ส ถ าน ศึ ก ษ า ได้ รั บ ผ ล ก า ร

ประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้าน

ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตาม

หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ     

ตางๆที่ เกี่ ยวของกับสาขาวิชา       

ที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิง

ทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 



   28 
 

 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
   ได้รับผลคะแนนการประเมินไม่

น้ อยกว่ า  4 .51 (ระดั บ ดี ม าก )        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

   

3 งานสรุปผลการเรียนประจ าปี 1. เพ่ือสรุปผลการเรียนของนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียน  
ต่ ากว่าเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองในการเรียน 

1. ผู้เรียนมีผลการเรียนสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

4 โครงการสอบ V-net  1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ  
ขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนว
ปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

1.ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนน

การสอบ V-net ผ่านเกณฑ์ระดับ

จังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์  1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจ าเปนในศตวรรษที่ 21  

         2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

       3. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21     

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการสอบสมรรถนะรายชั้นปี  1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
รายวิชาครบทุกสาขางาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2 โครงการ Smart Classroom  1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1. อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT      
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถทาง
วิชาการ วิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ ทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของตน เองตลอด
หลักสูตร 
3. เพ่ือให้บุคลากรและวิทยาลัยฯ ได้ติดตาม
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป 

1. สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เมิ น ม าต รฐ าน วิ ช า ชี พ ข อ งส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้ เรียนที่ ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 



   30 
 

 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
4 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีโอกาสท างาน
มากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระ  
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะใหม่ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยผู้ผ่านการทดสอบสามารถ        
น าความรู้ความสามารถกลับไปท างานใน
สถานประกอบการหรือในท้องถิ่นได้ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน ให้มีทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน  
2. ส่งเสริมการแก้ไขความคลาดแคลนแรงงาน
เร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมก าลังคนเข้าสู่ตลาด
งาน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

5 โครงการสั งคมไร้ เงินสด Mymo      

go to school 

1. เพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน ให้แก่นักศึกษา 
และบุคคลากรของวิทยาลัย ในการก้าวเข้า     
สู่ยุคสังคมไร้เงินสด 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคม
ปั จ จุ บั น  ที่ มี ก าร พั ฒ น าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง           
อันสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม 
นโยบายของรัฐบาล ที่มีการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศไทย     
ให้มีความก้าวหน้า ก้าวทันเทคโนโลยี  

1. อาจารย์,บุคลากรและนักศึกษาทุกคนให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

6 โครงการตลาดนัด PYT   1. เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวางแผนการ
บริหารจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่าง
เรียน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
7 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

 

1. เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ พั ฒ น า
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอก
สถานที่อย่างมีความสุข 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
หลักพ้ืนฐานด้านการฟังการพูดการอ่านการ
เขียนและทักษะหลักท่ีจ าเป็นในงานอาชีพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้องต่อสาขาวิชาชีพ 

4. เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ พั ฒ น า
คุณลักษณะพ้ืนฐานด้านความตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบและการวางตัวให้เหมาะสม 

1.นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช .ชั้นปีที่     
1-3 และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส.ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการทุกคน 

2. ทุ ก แ ผ น ก มี ก าร ด า เนิ น ก ารจั ด ห า ส ถ าน
ประกอบการ หรือหน่วยงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ในการพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษาดูงาน แผนก
ละ 3 ที ่
 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

8 โครงการครูชุมชน 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น (ผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน) 
2. เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

1. นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 
1-3 และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส.ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการทุกคน ทุกสาขา
งาน 
 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

9 โครงการ Five Stars  Language 1. เพ่ื อส่ ง เส ริม ให้ นั กศึ กษ าสามารถ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาที่ได้เรียนเพ่ิมเติม 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพิ่มเติม 2. นักศึกษาในแต่ละระดับจะต้องผ่านมาตรฐาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
   

10 โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ค่าย SMSQ)         

1. เ พื ่อส ่ง เสริม ให ้น ักศ ึกษาม ีท ัศนคต ิที่
ถูกต้อง และมีคุณลักษณะที่มีความพร้อม 
ก่อนออกเรียนร่วมสถานประกอบการ 
2. เ พื ่อ ให ้ส ถ าน ศ ึก ษ า ได ้ส ่ง เส ร ิม ก า ร
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
เรียนร่วมในสถานประกอบการ 
 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ป ว ส )  ชั ้น ป ีที ่1 ท ุก ค น ม ีค ว าม เข ้า ใจ เห ็น
ความส าคัญ และมีทัศนคติที ่ดีต่อการเรียนใน
โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน โดยเฉพาะ
แนวทางในการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถเรียนร่วมในลักษณะการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการได ้อย ่า งด ีและส า เร ็จ
การศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชามีความพร้อมใน
การท างานหรือเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
ได้อย่างมีคุณภาพ ที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของวิชาชีพในแต่ละสาขา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

     2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

     3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

     4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอม 
กลยุทธ์ที ่3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1. ปี  2560 สถานศึกษามีการให้ความรู้สร้าง

ความ เข้ าใจ เกี่ ยวกับสถานศึกษาคุณ ธรรม        

แก่ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 

2. ปี 2560 สถานศึกษามีการก าหนดคุณธรรม    

อัตลักษณ์ของ ผู้บริหาร ครูและผู้เรียน 

3. ปี 2560 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ

คุณธรรม จริยธรรมและก าหนดพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์

4. ปี 2561 สถานศึกษาน าความรู้เรื่องคุณธรรม
ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และดึงให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท าชุมชนคุณธรรม 
 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
2 งานอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบ

ปลอดบุหรี่ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาของวิทยาลัยห่างไกลจาก
การสูบบุหรี่ 100% 

1. เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่สูบบุหรี่ ที่ เข้าร่วม
โครงการ ให้มีวิธีที่ สามารถลด ละ เลิกบุหรี่         
ได้อย่างยั่งยืน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3 
4 
5 
6 

โครงการวันแม่  
โครงการ Art and culture day 
โครงการ พุทธมามกะ 
โครงการไหว้ครู 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ  เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แ ต่ ล ะ ค น เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม ไม่ น้ อ ย ก ว่ า              
1 กิจกรรม 

1. นักศึกษาของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจ      
ในการเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละด้านอย่างดีมาก      
ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

7 กิจกรรม College is my home 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

 
 
 
 

1. นักศึกษาของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจ      
ในการเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างดีมาก  ท าให้
กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
8 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีใน
การประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติ และสร้าง
ค่านิยมท่ีดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน  
3. เพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถ       
น าความรู้ และข้อมูลที่ ได้ไปเผยแพร่สู่ เพ่ือน
เยาวชนในโรงเรียน และบุคคลใกล้ชิดต่อไป  

1.สถานศึกษาได้ปลูกจิตส านึ กให้ นั กศึกษา          
มีความรู้  ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับ สถานการณ์
พลังงาน และวิธีในการประหยัดพลังงาน 
2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษา มีทัศนคติ 
และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน  
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

9 กิจกรรม Sport  Day 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

1 . เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ฝึ ก ฝน ทั กษ ะ  แล ะ
ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน์ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

10 
11 

กิจกรรม Family  Day  
กิจกรรม First  Day 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านนันทนาการ  

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้ านนั นทนาการ  และก ากับ ดู แล        
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
12 โครงการส่งเสริมกีฬา 1. เพ่ื อส่ ง เสริมและพัฒ นาความสามารถ

ทางด้านกีฬาของนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนางานกีฬาของวิทยาลัยให้มีความ
เป็นเลิศ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ 
2. สถานศึกษา ส่งเสริม ทุกประเภทกีฬาเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเพื่อส่งแข่งขัน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

13 โครงการองค์การนักวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย อวท 

1. เพ่ือให้นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการ
ภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา    
ได้อย่างเหมาะสม 

1.นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยใช้ความรู้  ความสามารถของตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

14 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน 

1. เพ่ื อ ให้ นั กศึกษามี ส่ วนร่ วม ในการรู้ จั ก
ประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ ในการท างานสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการบริหาร การ
บริการและการท างานอย่างมีข้ันตอน  

1. นั กศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ มีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จัก
การใช้จ่ายเงิน 
2. นักศึกษามีการวางแผนจัดการด้านการเงินและ 
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน        
ได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
   3. นักศึกษาที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ

การบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

   

15 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาอัตลักษณ์
ของตน ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้นั กศึกษาได้ พัฒนาทัศนคติ  และ
บุ ค ลิ ก ภ าพ ให้ เห ม า ะส ม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ          
อัตลักษณ์ของสาขาวิชาชีพ 

1.สถานศึกษามีการด าเนินโครงการที่พัฒนาอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน และด าเนินการตามหลักPDCA 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

16 โครงการลูกเสือช่อสะอาด 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักมีน้ าใจและช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความตระหนักและ
ช่วยกันสอดส่องการคอรัปชั่นทุจริต 
3 ให้นักศึกษาได้รู้จักการมีวินัยในต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

1. การสร้างจิตอาสา และ บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. การใช้กลไกทางสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
3. มีวินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือช่อ
สะอาดในการสร้างสังคมและสร้างชาติ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

17 โครงการ รด.จิตอาสา 1. เพ่ือใช้งาน “รด.จิตอาสา”ตามลักษณะงาน
ของวิทยาลัยฯ ในการสร้างการรับรู้และเป็น
สื่ อกลางป ระชาสั ม พั น ธ์  ก ารขั บ เคลื่ อ น 
ตลอดจนการช่วยเหลือสังคม และประชาชน
ตามขีดความสามารถ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้ นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา
(ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ อ่ื น โดย ไม่ ห วั งผ ลตอบ แท น ) 
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือสังคมเป็นส่ วนรวม 
สนับสนุนงานของวิทยาลัยฯ เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนงานของคณะรักษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  2. เพ่ือปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

และชาติบ้านเมือง ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 
แล ะมี ส่ ว น ก ระตุ้ น ส านั ก ขอ งคน ใน ช าติ           
ให้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และบ้านเมือง 
3. เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา และมี
ความสมัครใจในการท างานช่วยเหลือสังคมเป็น
ส่วนรวม 

ความสงบแห่งชาติ  และรัฐบาลเป็นรูปธรรม       
มุ่งสู่ความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงของชาติ 

   

18 โครงการค่ายราชพฤกษ์  
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
มาศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

1. มีนักศึกษาใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการค่าย     
ราชพฤกษ ์ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

19 งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 1. เพ่ือดูแลและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

1. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการคบเพ่ือนต่าง
เพศ การขับขี่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด การมั่ว
สุมการพนัน เกม การทะเลาะวิวาท และการใช้
สื่อโซเซียล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

20 งานระบบช่วยเหลือติดตาม
นักศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดี 
ประสบความส าเร็จในการเรียนตลอดหลักสูตร 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่
ในวิทยาลัยอย่างเป็นสุข  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี 
และประสบความส าเร็จในการเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
เป้าประสงค์   1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ     
รวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลยุทธ์ที ่4    สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี    

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะ

ร่วมกับสถานประกอบการ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี    

1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนา
รายวิชาครบทุกสาขางาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2 โครงการพัฒ นาหลั กสู ตรการ

เตรียมความพร้อมผู้ เรี ยนสาย

อาชีพร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย  

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการเรียน
สายอาชีพของรัฐบาล และการปฏิรูปการ
เปลี่ยนภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา     
ให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ัน 
2. เพ่ื อเปิ ดโอกาสให้นั ก เรียนมั ธยมศึกษา
ตอนต้นได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือบูรณาการ การจัดการเรียน-การสอน ใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้  

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(Pre-VEd.) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะและ
มีสมรรถนะวิชาชีพโดยมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า
เกรด 2 
3. นั ก เรียนมี ความ พึ งพอใจในการเข้ าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. อาจารย์ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ระดับ 4.51 
 
 

3 รายวิชา 
 

3 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ระดับ 4.56 
 
 

4 รายวิชา 

4 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ระดับ 4.61 
 
 

5 รายวิชา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  โดยน าผลการเรียนบางรายวิชาที่เรียนมาเทียบ

โอนหน่วยกิต ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้ต่อเนื่อง 

5. อ า จ า ร ย์ มี ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น                 
ที่หลากหลาย และใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
6. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 3 สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนผลการ
เรียนได้ 

ระดับ 4.51 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ระดับ 4.56 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ระดับ 4.61 
 
 

ร้อยละ 90 
 

3 โครงการพัฒนารายวิชาทักษะชีวิต 

Skill For Life 

1.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดี 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี  

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล
องกับความตองการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความร่วมมือ
สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ    
ทวิภาค ี
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี        

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี 
ร่วมกับสถานประกอบการ 
2. ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ค ว าม ร่ ว ม เมื อ กั บ ส ถ าน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
 
3.สถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ร้อยละ 80 
 
 

25 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 

ร้อยละ 85 
 
 

30 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 

ร้อยละ 90 
 
 

35 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 
 

5 งานพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ   

1. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา      
ชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   

1. ครูผู้ ส อนมี ความ เข้ า ใจและตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของการท าชุดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
   2. ครูผู้สอนมีการระบุสมรรถนะในรายวิชาลงใน

แบบวางแผนชุดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 
3. ครูผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
ที่มุ่ งสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนอย่าง
ชัดเจน 
4. ครูผู้สอนมีการออกแบบการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
สภาพจริง 
5. ครูผู้สอนมีการสรุปการใช้ชุดการ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน     
เป้าประสงค์  1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 

     2. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

     3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาและ 

     5. การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     

     6. สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 
 กลยุทธ์ที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน      

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานสรุปครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา

และจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 

1. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขา 

1. เพ่ือให้สถานศึกษา  มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขา 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

2 โครงการพัฒนาครูดานคุณธรรม 

(วัฒนธรรมองค์กร)  

1. ครูและบุคลากรเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ
องค์กร 

1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรเข้าถึงวัฒนธรรมของ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
3 โครงการพัฒนาครูดานวิชาการ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องดานวิชาการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและเทคนิค
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

1.ครูได้รับการอบรมด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง/ปี 
2.ครูได้รับการอบรมด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง/ปี 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
4 โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ     

(ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)  

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในแต่ละสาขาให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัยและมีความ
จ าเป็นในสาขาวิชาชีพ 
2. เพ่ือส่ งเสริมให้ครู ได้ เป็นบุคคลแห่ งการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอันจะ
ส่งผลถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา 

1. ครูได้น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ไปปรับกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบันอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียน   

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

5 งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 

รูปแบบ Active Learning 

1.เพ่ื อส่ งเสริม ให้ ครูจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning  

1.อาจารย์ผู้สอนจัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

6 โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รายชั้นปี  

1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา

เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ 

1.นักศึกษาผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของ
สาขาวิชา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

7 งานจัดท าแบบนิเทศการจัดการ

เรียนการสอน  

1.เพ่ือนิเทศ ติดตามคุณภาพในการจัดกรเรียน

การสอนของครู ผู้ ส อน ในมี คุณ ภ าพตาม

มาตรฐานของวิทยาลัย 

1.ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจาก หัวหน้าแผนก 
ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
2.ครูผู้สอนมีผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00  

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
8 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน

ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ
พั ฒ น าด้ าน ทั ก ษ ะการ
ป ฎิ บั ติ ง า น ใน ห น้ า ที่        
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ปฎิบัติงาน 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 
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พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ ์ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
     2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

     3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

     4. ครุภัณฑ ์

     5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที ่6   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานสรรหาครูและบุคลากร 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจ านวน

ครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 

ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้จบการศึกษา

ตรง 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีช่องทาง
ให้ความสะดวกกับผู้สมัครงาน 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

2 งานจัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร  1. การท างานในองค์กรเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อยมีระบบการบริหารที่ชัดเจน 

1. เพ่ือมีโครงสร้างการท างาน
ต าม ส าย ก ารบั งคั บ บั ญ ช า         
ที่ชัดเจน 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ    
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับเลื่อน

ขั้นเงิน  
1. ครูและบุคลากรได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามขีดความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการปรับ
เลื่ อ น ขั้ น เงิน เดื อ น ต าม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ห น้ า ที่          
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้สถานศึกษาได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฎิบัติงาน 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

4 งานรวบรวมผลงานประจ าปีของครูและ
บุคลากร 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ความสามารถจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก 

1.เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครู
และบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

5 งานพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน์ 1. เพ่ิมที่นั่งใต้ร่มไม้  
2. ปรับปรุงไม้ดอก ไม้ประดับ ที่หมดสภาพให้
กลับมามีความสมบูรณ์ 
3. เพ่ิมไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดแนวรั้ว 
4. เพ่ิ มถั งขยะบริ เวณ ริมคลองน้ านอกรั้ ว
วิทยาลัยฯ 

1. เพ่ิมที่นั่งใต้ร่มไม้ให้ได้ 5 ชุด 
2. ไม้ดอกไม้กระถางทุกกระถาง
สวยงามและอยู่ ในความพึ ง
พอใจของนักศึกษา 4.60 ขึ้นไป 
3. ทุกระยะตลอดแนวรั้ว ต้องมี
ไม้ดอกไม้กระถาง 1 ฟุต 1 ต้น 
4.เพ่ิมถังขยะ 2 จุด 
 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
6 งานพัฒนาอาคารสถานที่  หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
1. เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ี Racher นั่งเรียนในแต่ละ
ห้องให้มากข้ึน 
2. เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีกลม(เก้าอ้ีปฎิบัติงานแผนก
ช่างยนต์)ให้มากขึ้น 
3. ปรับปรุ งสีภ าย ในห้ องเรียน  (กรณี พ้ื น
ด้านหลัง) มีสีหลุดร่อน 

1. เก้าอ้ี Racher ในแต่ละห้อง
ต้องมีจ านวน 35 ตัว 
2. เก้าอ้ีกลม (สแตนเลส) ต้องมี
จ า น วน ม าก พ อ ส าห รั บ ให้
นักศึกษานั่งปฎิบัติงาน 
3. ห้องเรียนทุกห้องในวิทยาลัย
มีสภาพห้องน่าเรียน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

7 งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ   
 
 
 
 
 

1.จั ด ซื้ อ ห นั ง สื อ ใ ห ม่ ที่ ต ร ง กั บ วั ต ถุ   
ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้     
บริการศูนย์วิทยบริการ 
2.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างน้
อย 2 ครั้ง 
3.ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า ร มี ค ว า ม    
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 

1.เพ่ือพัฒนาแหล่งศึกษาข้อมูล 
ภายในศูนย์วิทยบริการ 
 
2.เพ่ือพัฒนาให้ เกิดกิจกรรม    
ส่งเสริมการอ่าน 
3.เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหาร    
ภายในศูนย์วิทยบริการ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

8 งาน พั ฒ นาสื่ อ  แหล งเรี ยน รู  เทค โน โลยี
สารสนเทศ   
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารจัดการสื่อ แหลงเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างมีระบบและ          
มีประสิทธิภาพคือ 
     1. .มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูล
ภายในและภายนอก 

1. มีระบบการติดตั้ง Fire Wall 
2. ติดตั้งโปรแกรมScan Virus 
ให้กับServer และคอมพิวเตอร์
ทุ ก เค รื่ อ งภ าย ใน วิ ท ย าลั ย 
รวมถึ ง เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์
โน๊ตบุ๊คของครูและบุคลากร 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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       2. มีการก าหนดสิทธิการเข้ าถึ งระบบ

ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

 
 
1.มี จุ ด ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ
อินเตอร์ส าหรับค้นหาข้อมูลเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
2.สถานศึกษามีระบบจัดการ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ผ่าน      
G-mail โ ด ย มี @ เ ป็ น ข อ ง
วิทยาลัยฯ  
3.สถานศึ กษามี ระบบ  Miss      
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

   

9 งานจัดหาครุภัณฑ์      1. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  ที่ เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

1. มี ก า ร ล ง ชื่ อ ยื ม ใช้ วั ส ดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก ค รั้ ง  ท า ให้ ล ด
ปริมาณ ความ เสี่ ย งครุภัณ ฑ์      
สูญหาย 
2. การบ ารุ งรั กษ าครุภั ณ ฑ์      
โดยมีการซ่อมแซม 
3. ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก า ร
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ทุกปี 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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   และท าการตรวจสอบ วัส ดุ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 
   

10 งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี     

1 . ก ารด า เนิ น ก ารต ามยุ ท ธ์ ศ าสต ร์ ข อ ง
สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้
ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือมีงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการของสถานศึกษา 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 
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พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

     2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 กลยุทธ์ที ่7     ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ      

E to E  

 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา

ความรู้ในอาชีพใหม่ เพ่ือสามารถน าไป

เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะ
สั้นฐานสมรรถนะ E to E มีความพึงพอใจใน
การจัดหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

2 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1.เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนักศึกษา 

1 . เพ่ื อส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น  และพั ฒ นา
ความสามารถของนักศึกษา ให้สามารถน า
ความรู้ทั กษะที่ ได้ รับจากโครงการ    ไป
ประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนใน
อนาคต 
2. เพ่ื อ เป็ นการสร้างแหล่ งเรียนรู้ ให้ กับ
นักศึกษาที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนสาย

อาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Pre-V.Ed.   

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการส่งเสริม
การเรียนสายอาชีพของรัฐบาล และ 

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น (Pre-VEd.) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 

3 แห่ง 4 แห่ง 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  การปฏิรูปการเปลี่ยนภาพลักษณ์การ

เรียนสายอาชีวศึกษาให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ัน 

    

  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ
และมีสมรรถนะวิชาชีพโดยมีผลการเรียนไม่
ต่ ากว่าเกรด 2 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 80 
 
 

ระดับ 4.51 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ระดับ 4.56 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ระดับ 4.61 

  3. เพ่ือบูรณาการ การจัดการเรียน-การ

สอน ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

4. นักเรียนที่ จบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อ

สายอาชีวศึกษาในวิทยาลัย เทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ได้โดยน าผล

การเรียนบางรายวิชาที่ เรียนมาเทียบ

โอนหน่วยกิต  

     

4. อาจารย์ได้มีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย 
5. อาจารย์มี การจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ

ส่ ง เส ริม การ เรี ยน รู้ ให้ แก่ ผู้ เรี ยน  อย่ า ง

เหมาะสม 

 

 

3 รายวิชา 
 

ระดับ 4.51 
 
 

4 รายวิชา 
 

ระดับ 4.56 

5 รายวิชา 
 

ระดับ 4.61 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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  ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ได้ต่อเนื่อง 

6. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนผล
การเรียนได ้

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

4 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ี 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษามีความร่วมเมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

25 แห่ง 
 

30 แห่ง 35 แห่ง 

  2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกอาชีพในสถาน
ป ระก อ บ ก ารต าม ส ม ร รถ น ะก า ร
ปฏิบัติงาน  

2. สถานประกอบการประเมินการผลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคีรับผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

  3.เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

3. ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก า ร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบั ตรวิขาชีพชั้นสู ง ในระบบ       
ทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 

5 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ย น ส าม า ร ถ
ด ารงชี วิตอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ปี 2560 สถานศึกษามีการให้ความรู้สร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่

ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 

2 . ปี  25 60  สถานศึ กษ ามี ก ารก าห น ด

คุณธรรมอัตลักษณ์ของ ผู้บริหาร ครูและ

ผู้เรียน 

 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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   3. ปี 2560 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ

คุณธรรม จริยธรรมและก าหนดพฤติกรรม     

ที่พึงประสงค ์

4. ปี  2561 สถานศึกษาน าความรู้ เรื่ อ ง
คุณธรรมไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และดึงให้
ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการท าชุมชน
คุณธรรม  

   

6 โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย  

1. เพ่ือให้นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงการ
บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา     ได้ อย่ าง
เหมาะสม 

1. นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย ใ ช้
ค วาม รู้   ความ ส ามารถขอ งตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือวิสามัญ         

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความส าคัญ
เข้าใจหลักการและกระบวนการของวิชา
ลูกเสือวิสามัญ 
2. เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบข้อบังคับ ค าปฏิญาณและ     
กฎของลูกเสือวิสามัญ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

1. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ เข้ า ใจ ห ลั ก ก าร แ ล ะ
กระบวนการของวิชาลูกเสือวิสามัญ 
 
2. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ค าปฏิญาณและกฎของของลูกเสือวิสามัญ 
 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วย
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา 

2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  

3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหงการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ 1. เพ่ือส่งเสริมการท าความร่วมมือ

กับบุ คคล ชุ มชน  องค์ กรต่ าง ๆ        

ในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่3 

2. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
3. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ  โรง เรี ย น ที่ อ ยู่ ใน จั งห วั ด
เชียงใหม่และล าพูน  

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษา

ตอนต้น (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) 

1. เพ่ื อตอบสนองน โยบายการ

ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของ

รัฐบาล และการปฏิรูปการเปลี่ยน

ภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา

ให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความ

เชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอนสายอาชีพนักเรียนชั้น

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น  (Pre-VEd.) 

ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 
 
 

 
 

3 แห่ง 4 แห่ง 

3 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์      

ต่อชุมชน (Fixit  center) ทุกสาขาวิชา 

1. เพ่ือให้ชุมชนได้รับการบริการด้าน
วิชาชีพจากนักศึกษา ท าให้เกิด  

1.สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  ประโยชน์ต่อชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็น     
ผู้ที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะทักษะด้านวิชาชีพ 
4. พ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงในสาขาวิชาชีพ 

ความสามารถบริหารวิชาการวิชาชีพ
ต่อชุมชนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

   

4 งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 1.นั กศึ กษ ามี โอกาส  ที่ จ ะ ได้ รั บ
ทุนการศึกษาอ่ืนๆมากขึ้น  
2.นั กศึ กษ ามี ช่ อ งท างที่ จะได้ รั บ
ข่าวสารเกี่ยวกับทุนต่างๆมากขึ้น 

1. เ พ่ื อ แ ส ว งห าทุ น ส่ ง เส ริ ม เ พ่ื อ
การศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
สถาบัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการทางศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา 
2. เพ่ือกระจายข่าวสารให้นักศึกษา
ทราบเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆ 

2 ทุน 3 ทุน 4 ทุน 

5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ  

 

 

1.เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า               
มีสมรรถนะวิชาชีพในการท างาน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

1.สถานประกอบการประเมินการผล
การท างานร่วมกับสถานประกอบการ
ของนักศึกษาได้รับผลการประเมินไม่
ต่ าว่าระดับ 4.00 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
6 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

รู้จักประหยัด อดออม และสามารถ
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การท า งาน สามารถน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นั กศึกษาฝึกทักษะการ
บริหาร การบริการและการท างาน
อย่างมีข้ันตอน 

1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
แล ะบ ริ ห ารธุ รกิ จ  มี นิ สั ย รั ก ก าร
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักศึกษามีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. นั กศึ กษาที่ ปฎิ บั ติ งานธนาคาร
โรงเรียนมีทั กษะการบริห าร การ
บริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

7 โครงการสังคมไร้เงินสด ร่วมกับธนาคารออมสิน 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน ให้แก่
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะบุ ค ค ล าก รข อ ง
วิทยาลัย ในการก้าวเข้าสู่ยุคสังคม     
ไร้เงินสด 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศตาม นโยบายของรัฐบาล ที่มี
การพัฒนาชีวิตของประชาชน และ  

1.อาจารย์,บุคลากรและนักศึกษาทุก
คน ให้ ค วามสน ใจ ใน การ เข้ าร่ วม
โครงการ  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  เศ รษฐกิ จของป ระ เทศ ไทยให้ มี

ความก้าวหน้า ก้าวทันเทคโนโลยี 
    

8 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ           1.เพ่ือพัฒนาทักษะก าลั งคนให้มี
โอกาสท างานมากขึ้น ทั้งในส่วนที่
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
และประกอบอาชีพอิสระ  
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะใหม่ให้กับผู้ว่างงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยผู้ผ่านการ
ท ด ส อ บ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถกลับไปท างานในสถาน
ประกอบการหรือในท้องถิ่นได้ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ บ า ล แ ล ะ เ อ ก ช น                  
ให้ มี ทั กษะวิช าชีพ  ร่ วมกับ สถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน  
2. ส่งเสริมการแก้ไขความคลาดแคลน
แรงงานเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อม
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค ์
2. และเผยแพรสูสาธารณชน 

กลยุทธ์ที ่9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ

ผู้เรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ

เผยแพร่สู่สารณชน 

1.สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริม
การจัดท าประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของ
ผู้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

ร้อยละ 5 

 

ร้อยละ 6 

 

ร้อยละ 7 

 

2 งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร    1. มีผู้ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรรมและสื่อ
การสอน ร้อยละ 100 
2. ผู้ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมและสื่อการ
สอนผ่านการประเมิน ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยการ
ผลิตนวัตกรรมและสื่อการ
สอนของครูและบุคลากร 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยการผลิตนวัตกรรม
และสื่อการสอนของครูและ
บุคลากร 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
3 โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิชาการที่หลากหลายและได้
แข่งขันวิชาชีพ 

1.นั กศึ กษาได้ เข้ าร่ วมการ
แข่งขันวิชาชีพ 
2.นั กศึ ก ษ าที่ เข้ า ร่ วม ก าร
แข่งขันผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ตามที่ คณ ะกรรมการการ
แข่งขันก าหนด 

ร้อยละ 80 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 90 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 

4 โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของ

ครู บุคลากร และนักศึกษา 

1. เพ่ือเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม สื่อ
การสอนของครู บุคลากร และนักศึกษา 

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ าได้ เผยแพร่ 
งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการ
สอนของครู  บุ คลากรและ
นักศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 
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พันธกิจที่ 10     เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ  
เป้าประสงค์       1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที ่10     สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา 1. เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรม มีพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน และด าเนินการตามหลัก 
PDCA 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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