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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
  วิทยาลัยฯ จัดโครงสร้างการบริหารงานตามการจัดท าตราสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ โดยได้
ด าเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการด าเนินงาน โดยแบ่งงานเป็น ๔ ฝ่ายหลัก และแต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็นงานต่างๆ และแผนก  โ ด ย มี
ผังภูมิการบริหารงานดังต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

งานกิจกรรม 
 

แผนกวิชาสามญั 

งานบุคลากร 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

งานครูที่ปรึกษา 
 

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

งานการเงิน-การบัญชี 
 

งานความร่วมมือ 
 

งานปกครอง 
 

แผนกวิชาบัญช ี
 

งานพัสดุ-ครุภณัฑ ์
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์

งานแนะแนวอาชีพและ 

จัดหางาน 

แผนกวิชาการตลาด 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานสวัสดิการและพยาบาล 
 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 

งานทะเบียน/ระเบยีน 
 

งานส่งเสรมิผลผลิตการค้า 

และธุรกิจ 

งานโครงการพิเศษและ 
บริการชุมชน 

แผนกวิชาการโรงแรม 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

งานศูนย์บ่งเพาะเพื่อ
การศึกษา 

 งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีนการสอน 

 หน่วยควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

 งานวัดผลและประเมินผล 
 

   งานวิทยบริการและห้องสมดุ 
   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

   งานสื่อการเรยีนการสอน 

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ 
 

 

 

คณะกรรมการเครือข่าย 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารฯ 
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๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร 
        ๑.๒.๑ ข้อมูลด้านการบริหาร 

                 ๑.๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหาร 

นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์        ผู้รับใบอนุญาต        ประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายต่อศักดิ์       จิตรพันธ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 
นต.หญิงธนังฉัตร  อินทรก าจร    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น           ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
นางรัชนี   ไหลสุวรรณ     ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

นายสราวุธ         ขวัญส่ง         ผู้แทนครู                              กรรมการ 

ดร.ราชศักดิ์       จิตรพันธ์       ผู้จัดการ / อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ   
      ๑.๒.๑.๒ ผู้รับใบอนุญาต  นายพงษ์ศักดิ์    จิตรพันธ์ 
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

                   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๓  

                ๑.๒.๑.๓ ผู้จัดการ  ดร.ราชศกัดิ์    จิตรพันธ์ 
                 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  DOCTOR  OF EDUCATION   
                 สาขา INDUSTRIAL EDUCATION MANAGEMENT 

                  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๒๕ 

               ๑.๒.๑.๔ ผู้อ านวยการ  ดร.ราชศักดิ์    จิตรพันธ์ 
                วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  DOCTOR  OF EDUCATION   
                สาขา INDUSTRIAL EDUCATION MANAGEMENT 

                 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒   มิถุนายน  ๒๕๓๒ 
    
 

        ๑.๒.๒ จ านวนบุคลากร 

                 ๑.๒.๒.๑ จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ 

                   ส ารวจ ณ วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประเภทบุคลากร 

 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

 

ประจ า 
 

พิเศษ 
 

ม ี
 

ไม่ม ี
ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา

ตร ี

ต่ ากวา่
ปริญญาตร ี

ผู้รับใบอนุญาต ๑ ๑ - ๑ - - ๑ - - 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ ๑ ๑ - ๑ - ๑ - - - 
คร ู ๒๖ ๒๐ ๖ ๒๖ - - ๖ ๒๐ - 
บุคลากรทางการศึกษา ๙ ๘ ๑ - ๙ - - ๖ ๓ 
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน ๓ - ๓ - ๓ - - - ๓ 

รวม ๔๐ ๓๐ ๑๐ ๒๘ ๑๒ ๑ ๗ ๒๖ ๖ 
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                 ๑.๒.๒.๒ จ านวนครูจ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา 

 

สาขาวชิา / 
สาขางาน 

 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วฒิุการศึกษา 

ครู 
ประจ า 

ครู 
พิเศษ 

 
มี 

 
ไม่มี 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

ประเภทวชิา พาณิชยกรรม          
    วิชาทกัษะชีวติ ๓ ๓ - ๓    ๓  
    สาขาวชิาการบญัชี ๓ ๓ - ๓    ๓  
    สาขาวชิาการตลาด ๔ ๓ ๑ ๔   ๑ ๓  
     สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ ๓ ๑ ๔   ๑ ๓  
ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ          
   วชิาทกัษะวชิาชีพ ๓ ๓ - ๓  ๑ ๑ ๒  
    สาขาการบญัชี ๓ ๒ ๑ ๓    ๓  
    สาขาการตลาด ๓ ๒ ๑ ๓   ๒ ๑  
    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ ๒ ๒ ๔   ๒ ๒  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          
   สาขาการโรงแรม ๑ ๑ - ๑    ๑  

รวม ๒๘ ๒๒ ๖ ๒๘  ๑ ๗ ๒๑  
   

                  ๑.๒.๒.๓  จ านวนบคุลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
 

 

ฝ่าย / แผนก / งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 

ฝ่ายวชิาการ 
          งานวทิยาบริการและห้องสมุด 

 
๒ 

 
๒ 

 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
          งานสวสัดกิารและพยาบาล 

 
๒ 

 
๒ 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
           งานการเงนิ-การบัญชี 
           งานพสัดุ ครุภณัฑ์ 
           งานอาคารสถานที ่

 
๒ 
๑ 
๑ 

 
๒ 
๑ 
๑ 

 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          งานความร่วมมือ 

 
๑ 

 
- 

 
๑ 

รวม ๙ ๘ ๑ 
 

๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๑.๓.๑ ข้อมูลด้านผู้เรียน 
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                               จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
                                            ส ารวจ ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 
 

ระดบั  / สาขาวชิา 

ระดบัชั้นปี  

รวม 

 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ภิา
คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา
คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา
คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปวช. ประเภทวชิาพณิชยกรรม           

         สาขาวชิาการบญัชี ๒๕   ๒๒   ๓๗   ๘๔ 

         สาขาวชิาการตลาด ๒๗ ๒  ๔๘   ๗๕   ๑๕๒ 

         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๖   ๔๒   ๖๗   ๑๒๕ 

ปวส.ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ           

         สาขาวชิาการบญัชี ๑๖   ๒๓      ๓๙ 

         สาขาวชิาการตลาด ๓๗   ๔๒      ๗๙ 

         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๗   ๓๓      ๕๐ 

ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่องเท่ียว           

        สาขาวชิาการโรงแรม ๔   ๗      ๑๑ 

รวมทั้งหมด ๑๔๒ ๒  ๒๑๗   ๑๗๙   ๕๔๐ 
    

          ๑.๓.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
                                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

                                            ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระดบั / สาขาวชิา จ านวน รวม 

 ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ปวช. ประเภทวชิาพณิชยกรรม     

         สาขาวชิาการบญัชี ๒๖   ๒๖ 
         สาขาวชิาการขาย ๓๒   ๓๒ 

         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๔   ๓๔ 

    ๙๒ 
ปวส.ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ     

         สาขาวชิาการบญัชี ๑๒   ๑๒ 

         สาขาวชิาการตลาด ๑๙   ๑๙ 

         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๒   ๑๒ 

ปวส.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ท่องเท่ียว     

        สาขาวชิาการโรงแรม -   - 
    ๔๓ 

รวมทั้งหมด ๑๓๕   ๑๓๕ 
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   ๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 

หลักสูตร สาขาวิชา / สาขางาน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗   
      ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 
 
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การโรงแรม 

 

   ๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   
  ๑. ความจุนักเรียน หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. จ านวน  ๓๕ ห้อง ความจุห้องละ   
                         ๔๕ คน   รวมความจุ  ๑,๕๗๕ คน 

  ๒. อาคารเรียน และอาคารประกอบ   รวมห้องเรียน  ๓๐ ห้อง  ห้องปฏิบัติการ  ๙ ห้อง 
                        ๒.๑ อาคารเรียน  จ านวน  ๒ หลัง ได้แก่  

               ๒.๑.๑ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น  จ านวน ๑ หลัง มีห้องเรียน ๑๕ หอ้ง   
                       ห้องปฏิบัติการ  ๓  ห้อง 

               ๒.๑.๒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น  จ านวน ๑ หลัง มีห้องเรียน ๑๕ หอ้ง                        
                      ห้องปฏิบัตกิาร  ๒  ห้อง 

              ๒.๒ อาคารประกอบ   จ านวน ๑ หลัง ได้แก่  
                   ๒.๒.๑ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จ านวน ๑ หลัง ห้องปฏิบัติการ  ๔ ห้อง 

               ๓. ที่ดินโรงเรียน  จ านวน  ๒  ไร่  ๒ งาน ๗๖.๓ ตารางวา 

 

   ๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ  
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 

หน่วย : บาท 
รายได้ :- 
 รายไดเ้งินอุดหนุนรายบุคคล       ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายไดเ้งินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน                    ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน       ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ        ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา     ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา      ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ       ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้จากการจ าหน่ายหนังสือระดับปวส.       ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้โครงการและกิจกรรม        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้ค่าเช่าสถานที่         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รายได้อ่ืนๆ          ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   รวมรายได้                   ๑๖,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่าย :- 
 เงินเดือนผู้อ านวยการและครู      ๔,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ 
 เงินเดือนผู้บริหาร               ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา              ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าสอบพิเศษ          ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเคราะห์ครูใหญ่และครู      ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าวัสดุส านักงาน            ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าวัสดุทางการศึกษา         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าหนังสือเรียน          ๘๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ค่าอุปกรณ์การเรียน           ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ค่าเครื่องแบบ            ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา         ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-ครุภัณฑ์       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าเบี้ยประกันภัย          ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ-ค่าน้ ามัน        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค          ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่ากิจกรรมวิชาการ         ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
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ค่ากิจกรรม คุณธรรม / จริยธรรม        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่ากิจกรรมสารสนเทศ ICT        ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา        ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย                   ๑๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ก่อนหัสค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์)  ๕,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
หัก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  
     ค่าเสื่อมราคา-อาคาร       ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ส านักงาน       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์                  ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                    ๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 
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ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย  ๔   มาตรฐาน  
๑๒  ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

         การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ มี
ทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้  
 ๑.๑ ด้านความรู้ 
                ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ 
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก  รักษา
สิ่งแวดล้อม  

 

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา  

         สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 

๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

              สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น 
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ  
การโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การประยุกต์ 
                 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครูบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

          สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู้สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน   
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มาตรฐานที่ ๔  การประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  พร้อมทั้งสอดคล้องกับด้านเอกลักษณ์ และด้านอัตลักษณ์ โดยการ
ประเมินคุณภาพภายในจะมี การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔.๑ การประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ มีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และเอกชน ซึ่งจะมีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินคุณภาพภายใน 
 

๔.๒ ด้านเอกลักษณ์ 
                สถานศึกษา ได้ด าเนินการตาม เอกลักษณ์ เพ่ือความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่สะท้อนให้เห็น
เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาให้คนทั่วไปได้รับทราบและรู้จักตัวตนของสถานศึกษามากขึ้น 

 
๔.๓ ด้านอัตลักษณ์ 

                สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) เพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด  อีกท้ังเป็นการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 
“ วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตคนให้มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถและคุณธรรม ในการท างานด้านธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม” 
 

๓.๒ พันธกิจ (Mission) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจที่ ๑  พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต 
พันธิกิจที่ ๒ พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ 
พันธกิจที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีและมีคุณธรรม 
พันธกิจที่ ๔  จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที ่๕  จัดประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลที่ดี สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  

 

๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและทักษะชีวิต 
๑. สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 

๒. มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม    

๓. การอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้

เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ 
๑. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานอื่น 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถทักษะทางด้านวิชาชีพ 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และทดลองปฏิบัติตามความถนัด 

๓. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีและมีคุณธรรม 
 
 

๑. ครูสร้างแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และงานวิจัย 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

  ๓. เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านการปฏิบัติงาน
และคุณภาพชีวิต 

๔. จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการ
สอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ิมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน 

๕. จัดประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีพร้อม
ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ 
วิทยาลัยฯ  
 

๑. จัดการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการด าเนินชีวิต
และการท างานด้านธุรกิจ 

๓. สร้างบุคลิกท่ีดีแสดงออกทางกาย ใจ และมี
ทักษะต่อการท างานเป็นที่ยอมรับของบุคคล
และสังคม 

 

๓.๔  พันธกิจ กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ  ตัวช้ีวัด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต 
๑. วัตถุประสงค์ 

      ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกฝนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
    ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
๒. กลยุทธ์ 

       พันธกิจที่ ๑ พัฒนาทักษะผู้เรียน  มีจ านวน  ๓  กลยุทธ ์ดังนี้ 
     ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
          ๒.๑.๑  เป้าประสงค์  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามสาขางาน เป็นที่ยอมรับของสังคม
และสถานประกอบการ 
          ๒.๑.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑. โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียน 
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                  ๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
                   ๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
   ๔. โครงการสถานศึกษา-ชุมชนร่วมกันพัฒนางานการศึกษา 
          ๒.๑.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
                  ๑. ร้อยละของครู และจ านวนสาขาที่เปิดสอน จัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่                                               
                                   หลากหลาย  
   ๒. ทุกสาขาที่เปิดสอนมีการส ารวจข้อมูลและรายงานความต้องการหรือความจ าเป็นใน    
                                   การพัฒนาหลักสูตร 
                             ๓. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๔. มีการประเมินหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 

๕. ทุกสาขาที่เปิดสอนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน 
                                   งานสถานประกอบ 

๖. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และเจตคติที่ดีสามารถไปประยุกต์ใช้ใน 

                                   ชีวิตประจ าได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                ๗. ทุกสาขาที่เปิดสอน มีการจัดภูมิปัญหาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา  

                                   ผู้เรียน 
    ๘.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านวิชาชีพ 
 

๒.๒  กลยุทธ์ที่ ๒  มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม     
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์  

                     ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
                   ๑. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
                   ๒. โครงการสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจจิตอาสา 
                   ๓. โครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 
   ๔. โครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
   ๕. โครงการปลูกจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
          ๒.๒.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝัง           

                                  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐ 
๓.ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน 

                                  คุณธรรม และมีจิตอาสา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๔.ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝังคุณลักษณะ 

                                  อันพึงประสงค์ มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
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                              ๕.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมต่อการช่วยเหลือ 
                                  ผู้ด้อยโอกาส 
                           ๖.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีจิตส านึก ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
                                  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
                               ๗.รอ้ยละของผู้เข้าร่วมมีจิตส านึก เกิดความรักชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์          
           

๒.๓  กลยุทธ์ที่ ๓    การอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือ ให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
                ๒.๓.๒  แผนงาน โครงการ 
                             ๑.โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                            ๒.โครงการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                                                      
                   ๓. โครงการบริหารความเสี่ยง 
                   ๔. โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
          ๒.๓.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
   น าแนวพระราชด าริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
๓.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้และได้รับการส่งเสริมรูปแบบการปกครองประชาธิปไตย 
   ทีถู่กต้อง 
๔.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงต่างๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิต 
   ตนเองและสังคมเพ่ิมข้ึน 
๕.ความเสี่ยงลดลง จากการประเมินผลการด าเนินงานทั้ง ๕ ด้าน  
๖.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

พันธกิจที่ ๒   พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ 
 ๑. วัตถุประสงค์  

        ๑.๑ จัดสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 

      ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติในทางบวกต่อการศึกษาและใฝ่รู้อย่างสม่ าเสมอ 
๒. กลยุทธ์ 

        พันธกิจที ่๒ พัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน  ๓ กลยุทธ์ ดังนี้              
     ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 

          ๒.๑.๑  เป้าประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรและสถานประกอบการต่างๆ 
          ๒.๑.๒  แผนงาน โครงการ 
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                               ๑.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
                               ๒. โครงการสถานศึกษา-ชุมชนร่วมพัฒนางานการศึกษา  
                   ๓. โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ 

๔.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒.๑.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑. ทุกสาขาที่เปิดสอนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน 
    สถานประกอบการ 
๒.ร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณต์รงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๓. ทุกสาขาที่เปิดสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ 
๔.ร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการบริการความรู้ทางวิชาชีพ 
๕. ทุกสาขาที่เปิดสอน มีการจัดฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
๖.ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การวัดผลการฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ สามารถน า      
    ความรู้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง 
๗.จ านวนรายวิขาตามข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๘.จ านวนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับแผนกวิชา 
๙.จ านวนรายวิชาที่ได้รับประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาระดับ 
    แผนกวิชา 

 

  ๒.๒  กลยุทธ์ที่ ๒   เพิ่มขีดความสามารถทักษะทางด้านวิชาชีพ 
  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ตามสาขาวิชาชีพไปบริการทางธุรกิจ  
                     ๒.๒.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
                                ๒. โครงการการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)    
                ๓. แผนงานองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
                ๔. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
          ๒.๒.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
                  ๑. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ขอจ านวนนักเรียนระดับปวช.๓ ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ                                    

    มาตรฐาน วิชาชีพ 
                               ๒. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนนักศึกษาระดับปวส.๒ ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ                                    
                                  มาตรฐาน วิชาชีพ 
   ๓. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
                                   อาชีวศึกษา (v-net) 
   ๔. มากกว่าร้อยละ ๖๕ ของผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
                                   (v-net) มีค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๗๐ % 
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   ๕. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมทดสอบการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
   ๖. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดย 
                                   ใช้ความรู้  ความสามารถและสติปัญญา 

๗. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางด้าน        
    วิชาชีพ 

   ๘. มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร 
   ๙. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีผลงานปรากฏแก่ 
                                   สาธารณชน 
 

๒.๓  กลยุทธ์ที่ ๓   จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตามความถนัด 
      ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันต่อยุคสมัย 
                    ๒.๓.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑. แผนงานศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
               ๒. โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
               ๓.  โครงการสายประสิทธิ์-ชุมชนร่วมกันพัฒนางานการศึกษา 
          ๒.๓.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.จ านวนคนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
๒.จ านวนร้อยละของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 

                         และทักษะในการด าเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ 
๓.ร้อยละของครู สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมได้และน าไปใช้ประโยชน์ 
๔.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมได้และน าไปใช้ประโยชน์ 
๕.ร้อยละของครู  นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยได้มากยิ่งข้ึน 
๖. สาขาที่เปิดสอน มีผู้เรียนได้เข้าศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ 
๗.ร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมฝึกทักษะทางวิชาชีพ 

 

พันธกิจที่ ๓   พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีและมีคุณธรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

      ๑.๑  เพ่ือให้ครมูีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคล้องนโยบายของภาครัฐฯ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

    ๑.๒ เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานบริการได้ดีอย่างมีคุณภาพ  
๒. กลยุทธ์ 

       พันธกิจที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน  ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑    ครูสร้างแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          ๒.๑.๑  เป้าประสงค์  เพื่อจัดแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกสาขาวิชาชีพ 
          ๒.๑.๒  แผนงาน โครงการ 

๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก 
                                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๓. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
          ๒.๑.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสาขาท่ีเปิดสอนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการ             
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสาขาท่ีเปิดสอนจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาฐานสมรรถนะ  
   อาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของครูจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ 
๔.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   และสามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
๖.มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของครูได้พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
๗.มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ 
   สามารถน าข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศมาปรับปรุงได้ 
 

๒.๒  กลยุทธ์ที่ ๒    ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
                     ๒.๒.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑.โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
               ๒. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓.โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการ 
           ๒.๒.๓  ตัวชีว้ัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมได้ 
   และน าไปใช้ประโยชน์ 
๒.มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของครู  บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สื่อนวัตกรรมที่   
   ทันสมัยได้มากยิ่งขึ้น 
๓.มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของสื่อที่น าผลงานสู่สาธารณะมาเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
๔.ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
๕.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครูที่น าผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนท าให้   
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   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
๖.มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของผลงานวิจัยที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนและน าไปใช้ 
   ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอก 
๗.มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ เชิงวิชาการและ 
   วิชาชีพ เกิดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
๘.มากว่าร้อยละ ๗๕ ของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อผลงาน 
   วิชาการของครู นักเรียน นักศึกษาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๕.๐๐ 

 

 ๒.๓  กลยุทธ์ที่ ๓    เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับท้ังด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต 
  ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   ๒.๓.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑.โครงการพัฒนาบุคลากร 
                                 ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา    
                 ๓. โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
          ๒.๓.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
   และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสอนได้ 
๒.มากกว่าร้อยละ  ๗๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทางวิชาชีพ และ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปบูรณาการในการปฏิบัติงานการเรียน  
   การสอนได้ 
๓.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๔.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ 
๕.มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการส่งเสริม  
   คุณธรรม จริยธรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๖.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝัง 

จิตส านึกด้านคุณธรรม และประยุกต์คุณธรรมกับการปฏิบัติงานและการเรียนการ   
สอนประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๗.ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและผดุงเกียรติตาม 
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

พันธกิจที่ ๔   จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑. วัตถุประสงค์ 

      ๑.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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    ๑.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือและให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากชุมชน และท้องถิ่นในการจัดบริหารด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๒. กลยุทธ์ 
       พันธกิจที่ ๔ จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการสอน มีจ านวน  ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
        ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑    เพ่ิมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          ๒.๑.๑  เป้าประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
          ๒.๑.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑.แผนการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
                  ๒. โครงการบริหารจัดการอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์  
   ๓. แผนงานงบประมาณ  
          ๒.๑.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ 
   บริหารในการปฏิบัติ งานร่วมกับสถานศึกษา เฉลี่ย ๓.๕๐-๕.๐๐ 
๒.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า     
   แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.ด าเนินงานการปฏิบัติงานตามระบบ PDCAเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
๔.มากกว่าร้อยละ ๘๐ การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ 
   สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่โดยครู บุคลากรและผู้เรียนเฉลี่ยมากกว่า  
   ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๕.มากกว่าร้อยละ ๗๕การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ เฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๖.มากกว่าร้อยละ ๑๐ องรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อในการจัดการศึกษาต่อ 
   งบด าเนินการ 
๗.มากกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายได้/มูลค่าผลผลิตจากการใช้วัสดุฝึก ในการจัดการศึกษา 
๘.มากกว่าร้อยละ ๑ ของรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อส าหรับบริการต่อ 
   งบด าเนินการ 
๙.มากกว่าร้อยละ ๕ ของรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนด้านนวัตกรรม งาน 
   สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 

 

 ๒.๒  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือก าหนดและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดสัมฤทธิผลที่ดี 
                     ๒.๒.๒  แผนงาน โครงการ 
                       ๑. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
                               ๒. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
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               ๓. โครงการพฤษศาสตร์สายประสิทธิ์ 
         ๒.๒.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
   ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่โดยครู บุคลากรและผู้เรียนเฉลี่ยมากกว่า  
   ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่    
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๓.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
๔.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการ รู้ 
   คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 
   สิ่งแวดล้อม 
๕.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีจิตส านึก มี ความรู้และเข้าใจในคุณค่าของพรรณไม้ 

 

 ๒.๓  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสน เทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน 
  ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    ๒.๓.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑.โครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

๒.โครงการการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
                                ๓. แผนงานการบริหารงานทะเบียน-ระเบียน.    
          ๒.๓.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑.จ านวนระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและใช้งานได้ 
๒.มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของระดับความพึงพอใจที่เข้ารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฐานข้อมูล 
๔.สถานศึกษามีมาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษา 
๕.ค่าเฉลี่ยในระดับดีจากการประเมินทุกมาตรฐานและมีรายงานผลการก ากับติดตาม 
๖.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจที่ผู้รับบริการมีต่อฝ่ายทะเบียน 
๗.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารงานทะเบียน 

 

        พันธกิจที่ ๕   จัดประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ีพร้อมส่งเสริม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  

๑. วัตถุประสงค์ 
           ๑.๑ เพ่ือจัดการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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          ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมต่อผู้เรียนตามเอกลักษณ์ “สร้างโอกาส พัฒนาให้เด่นเน้นธุรกิจมีคุณธรรม” 
              ๑.๓ เพ่ือสงเสริมต่อผู้เรียนตามอัตลักษณ์ “บุคลิกดี  มีทักษะ” 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ ๕ จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีพร้อมส่งเสริมการเอกลักษณ์ และอัต

ลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ มีจ านวน  ๓ กลยุทธ์ ดังนี ้
   ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                ๒.๑.๑  เป้าประสงค์  เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                 ๒.๑.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑. โครงการประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
          ๒.๑.๓  ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑. ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๒. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

 

 ๒.๒  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการด าเนินชีวิตและการท างานด้านธุรกิจ 
  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ เพ่ือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
            ๒.๒.๒  แผนงาน โครงการ 

๑.โครงการคุณภาพงานวิถีพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพ 
๒.โครงการส่งเสริมทักษะสาขาการบัญชี 
๓.โครงการส่งเสริมทักษะสาขาการตลาด 
๔.โครงการส่งเสริมทักษะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

           ๒.๒.๓  ตัวชีว้ัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ในรายวิชาตามสาขาวิชามา    
   บูรณาการร่วมสร้างประสบการณ์ 
๒. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
   และสามารถน าแนวพระราชด าริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
๓. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
   และวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน 
๔. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและเจตคติท่ีดีสามารถ 
   ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

                               ๕. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
                                   และวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน 
                               ๖. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและเจตคติที่ดีสามารถ 
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                                  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                               ๗. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
                                   และวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน 
                               ๘. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและเจตคติที่ดีสามารถ 
                                  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 ๒.๓  กลยุทธ์ที่ ๓   สร้างบุคลิกที่ดีแสดงออกทางกาย ใจ และมีทักษะต่อการท างานเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลและสังคม 

๒.๓.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม 
       ๒.๓.๒  แผนงาน โครงการ 
                   ๑.โครงการสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจจิตอาสา 
                                ๒. โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระ 
                                    ประมุข    
               ๓. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 
   ๓. โครงการแนะแนวปริทัศน์ 
           ๒.๓.๓  ตัวชีว้ัด (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

๑. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝัง 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ต่อการปลูกฝัง 

         จิตส านึกด้านคุณธรรม และมีจิตอาสา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๓. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมมีความรู้และได้รับการส่งเสริมรูปแบบการ 

    ปกครองประชาธิปไตยทีถูกต้อง 

๔. มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข็มแข็ง อดทน การช่วยเหลือซึ่ง 

   กันและกันและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ ความเจ้าใจและ 

   ประสบการณ์ และความรับผิดชอบมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๖. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียก นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
๗. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพพร้อม 

   ท างานรับใช้สังคม เป็นที่พึงปรารถนาของสถานประกอบการ 
๘. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาอ่ืน 

   และสถานประกอบการ 
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๓.๔ การขับเคล่ือนแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
           พนัธกจิที ่๑    พฒันาทกัษะผูเ้รียนดา้นอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทกัษะชีวติ 

        เป้าประสงค์    เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะตามสาขางาน เป็นท่ียอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 

        กลยุทธ์ที ่๑     สร้างเครือข่ายพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการพฒันาทกัษะผูเ้รียน 
 
 
 
 

๑.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษามีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
๒.เพื่อใหค้รูมีความสามารถจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓.เพื่อใหค้รูสามารถประเมินพฒันาการเรียน
ของผูเ้รียนครบทุกดา้นอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของผูเ้รียน 

๘๐ % ของครู 
๗๐ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๘๕ % ของครู 
๘๕ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๙๐ % ของครู 
๑๐๐ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 ๑. ร้อยละของครู และจ านวนสาขา
ท่ีเปิดสอน จดัท าแผนการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคท่ีหลากหลาย  
 

๒. ทุกสาขามีการส ารวจขอ้มูลและ
รายงานความตอ้งการหรือความ
จ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 

๒ โครงการพฒันาครูในการจดัการเรียน
การสอน 
 
 
 

๑.เพื่อใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนท่ีหลาก 
หลายเนน้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณ 
ธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคแ์ละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
ในการจดัการเรียนการสอน 
๓.เพื่อใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนและ
ใหค้รูบนัทึกหลงัการสอน 
๔.เพื่อใหค้รูน าผลจากการสอนและผลการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยั
เพื่อแกไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

๘๐ % ของครู 
๗๐ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๘๕ % ของครู 
๘๕ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๙๐ % ของครู 
๑๐๐ % ของ

สาขาท่ีเปิดสอน 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๑. ร้อยละของครูท่ีมีความเขา้ใจใน
การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้
ผูเ้รียน เป็นส าคญั 
 

๒. มีการประเมินหลกัสูตร
สมรรถนะรายวชิา 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการความร่วมมือทางวชิาการกบั
สถานประกอบการ 
 
 
 

๑.เพ่ือผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
๒.เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๙๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ทุกสาขาท่ีเปิดสอนเขา้ร่วม
โครงการความร่วมมือทางวชิาการ
และศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ประสบการณ์และเจตคติท่ีดีสามารถ
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าไดต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

๔ โครงการสายประสิทธ์ิฯ-ชุมชน
ร่วมกนัพฒันางานการศึกษา 
 
 
 
 

๑.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ขอ้เสนอแนะเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บบริการดา้นวชิาชีพจาก
ชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯ 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๗๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ทุกสาขาท่ีเปิดสอน มีการจดัภมิู
ปัญหาทอ้งถ่ิน ผูเ้ชียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้และประสบการณ์ตรงในดา้น
วชิาชีพ 

 
. 
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                                 พนัธกจิที ่๑    พฒันาทกัษะผูเ้รียนดา้นอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทกัษะชีวติ 

          เป้าประสงค์    เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณ์อนัพึ่งประสงค ์ 
          กลยุทธ์ที ่๒    มีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม     

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมผูมี้วนิยัปฏิบติัตามหลกั
ศาสนา 
-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  
  จริยธรรม 
-กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมท่ีพ่ึง 
  ประสงค ์
 

เพ่ือส่งเสริมใหค้รู บุคลากร และนกัเรียน 
นกัศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึ่งประสงคต์ามหลกัศาสนาท่ีบุคคลนบัถือ 

๗๕ %  
 
 
 

๘๐ %  

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ %  

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  

๑.ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มีผลการประเมินเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม มีผลการประเมินเฉล่ีย 
๓.๕๑-๕.๐๐ 

๒ โครงการสายประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ
จิตอาสา 
-เสริมสร้างดา้นคุณธรรม เสียสละ  
  การใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมบนัทึกความดี 
-กิจกรรมดา้นความเมตตา กรุณา   
  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่(จิตอาสา) 
 
 
 
 

-เพ่ือปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์มีน ้ าใจ มีจิตสาธารณะ 
-เพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งดีและการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสงัคม  
-เพื่อพฒันาและการฝึกทกัษะผูน้ า การปลูก
จิตส านึกต่อส่วนรวม 

๗๕ %  
 
 
 

๘๐ %  

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ %  

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  

๑.ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มีผลการประเมินเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม และ
มีจิตอาสา มีผลการประเมินเฉล่ีย 
๓.๕๑-๕.๐๐ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศาสนา 
-กิจกรรมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา 
-กิจกรรมปฏิบติัตามหลกัศาสนา 
 

๑.เพ่ือปลูกจิตส านึก ส่งเสริม และท านุบ ารุง
ศาสนา 
๒.เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีของชาติ  และ
สืบทอดพระพทุธศาสนา 

๗๐ %  
๘๐ %  

๗๕ %  
๘๕ %  

๘๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีจิตส านึก
ดา้นคุณธรรม และจริยธรรมต่อการ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
 

๔ โครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริม และ
ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม 
-กิจกรรมวนัไหวค้รู 
-กิจกรรมวนัลอยกระทง 
-กิจกรรมประกวดมารยาท 
-กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะฯ 
-กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทศันศึกษา 
เรียนรู้ศิลปะ วฒันธรรม 

๑.เพ่ือปลูกจิตส านึก ส่งเสริม และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๒.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบทอด
จรรโลงศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามมิใหเ้ลือนหายไปจากสงัคม 
๓.เพ่ือใหผู้เ้รียน มีจิตส านึกท่ีดีต่อการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมและประเพณีของไทย 
 

๗๕ %  
๘๐ %  

๘๐ %  
๘๕ %  

๘๕ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีจิตส านึก 
ส่งเสริม และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

๕ โครงการปลูกจิตส านึก ดา้นการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
-กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวนัชาติ 
-กิจกรรมวนัร าลึกบูรกษตัริยไ์ทย 
 

๑.เพื่อปลูกฝังความรักชาติ และเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ก่นกัเรียน นกัศึกษา 
๒.เพื่อตอบสนองนโยบายและเจตนารมณ์
ของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็แก่
สถาบนัหลกัของชาติ 
 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีจิตส านึก 
เกิดความรักชาติ และเทิดทูน
พระมหากษตัริย ์
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                                 พนัธกจิที ่๑    พฒันาทกัษะผูเ้รียนดา้นอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทกัษะชีวติ 

          เป้าประสงค์    เพื่อใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
          กลยุทธ์ที ่๓    การอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณภาพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมความพอประมาณกบัภูมิ
สงัคม 
-กิจกรรมความสมเหตุสมผล 
-กิจกรรมมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

๑.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และเขา้ใจการ
ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าแนวพระราชด าริมา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้
๒.เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัและใช้
ชีวติอยา่งรอบคอบ ไม่ฟุ่ มเฟือย ใชชี้วติใน
ความไม่ประมาท 
๓.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีการด าเนินชีวติใหอ้ยา่ง
พอประมาณ เดินทางสายกลางมีความพอดี
และพอเพียงกบัตนเอง ครอบครัวชุมชน 
 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และ
เขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าแนวพระราชด าริ มา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ 

๒ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมขุ    
-กิจกรรมส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
-กิจกรรมวนัรัฐธรรมนูญ 

๑.เพ่ือใหผู้เ้รียน เกิดความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการประชาธิปไตยในการปฏิบติัจริง 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียน สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ในการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
๓.เพื่อใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และ
ไดรั้บการส่งเสริมรูปแบบการ
ปกครองประชาธิปไตยทีถูกตอ้ง 
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28 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการบริหารความเส่ียง 
-ดา้นความปลอดภยั 
-ดา้นการทะเลาะววิาท 
-ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นสงัคม 
-ดา้นการพนนัและการมัว่สุม 

เพื่อลดความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั ดา้น
การทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสงัคม 
ดา้นการพนนัและการมัว่สุม 

๘๐ %  
๘๐ %  

 
 
 

๔ ดา้น 

๘๕ %  
๘๕ %  

 
 
 

๕ ดา้น 

๙๐ %  
๙๐ %  

 
 
 

๕ ดา้น 

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความ
ตระหนกัในเร่ืองความเส่ียงต่างๆ 
อนัมีผลกระทบต่อชีวติตนเองและ
สงัคมเพ่ิมข้ึน 
๓.ความเส่ียงลดลง จากการ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้ง ๕ 
ดา้น  
 

๔ โครงการส่งเสริมดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ 
-กิจกรรมเพ่ือนใหม่สมัพนัธ์ 
-กิจกรรมสร้างบุคลิกดี ทกัษะเด่น 
-กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 
-กิจกรรมทศันศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ 
-กิจกรรมกีฬาภายใน-ภายนอก 
-กิจกรรมวนัแห่งความส าเร็จ 
 

๑.เพื่อใหผู้เ้รียน มีความสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสารเสพติดใหโ้ทษ 
๒.เพ่ือใหผู้เ้รียน รู้ทกัษะดา้นกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ 
รู้อภยั 
๓.เพ่ือใหผู้เ้รียน รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน ์
๔.เพื่อใหผู้เ้รียน มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ร่วมกิจกรรมของวทิยาลยัฯ 

๘๐ %  
๘๐ %  

 
 
 
 

๘๕ %  
๘๕ %  

 
 
 
 

๙๐ %  
๙๐ %  

 
 
 
 

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
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29 
 

    พนัธกจิที ่๒  พฒันาการเรียนการสอนมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่แสวงหาความรู้  
          เป้าประสงค์   เพื่อใหส้ถานศึกษามีหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและสถานประกอบการต่างๆ 
    กลยุทธ์ที ่๑    สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการความร่วมมือทางวชิาการกบั
สถานประกอบการ 
-การคดัเลือกสถานประกอบการ 
-การบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ 
-การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสมรรถนะ 
 

เพ่ือพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 
๙๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. สาขาท่ีเปิดสอนเขา้ร่วมโครงการ
ความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาน
ประกอบการ 
๒.ร้อยของผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงตามหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 

๒ โครงการสายประสิทธ์ิ-ชุมชนร่วมกนั
พฒันางานการศึกษา 
-การส ารวจความตอ้งการทางวชิาชีพ
ของสถานประกอบ 
-การแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาชีพ 
-การบริการความรู้ทางวชิาชีพ 
 

๑.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ขอ้เสนอแนะเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บบริการดา้นวชิาชีพจาก
ชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯ 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๗๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ทุกสาขาท่ีเปิดสอน มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาชีพ 
 

๒.ร้อยของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ใหบ้ริการความรู้ทางวชิาชีพ 

 

๓ โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์
เพื่อการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 
 

๑.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดฝึ้กงานตาม
หลกัสูตรปวช. ปวส. 
๒.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดฝึ้ก
ประสบการณ์ตามหลกัสูตรปวช. ปวส. 
๓.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์การท างานในองคก์รต่างๆ  
 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๗๕ %  
ของผูผ้า่นเกณฑ ์

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๘๐ %  
ของผูผ้า่นเกณฑ ์

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

๘๕ %  
ของผูผ้า่น
เกณฑ ์

 

๑. ทุกสาขาท่ีเปิดสอน มีการจดั
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
๒.ร้อยละของผูผ้า่นเกณฑก์ารวดัผล
การฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ 
สามารถน าความรู้จากชั้นเรียนไป
ประยกุตร่์วมกบัการปฏิบติังานจริง 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔ โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
-สาขาการบญัชี 
-สาขาการตลาด 
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-สาขาการโรงแรม 

๑.เพื่อส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
๒.เพื่อพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา
ร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๓.เพื่อประเมินหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
รายวชิา 
๔.เพื่อใหน้ าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
ท่ีพฒันาแลว้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

๑ รายวชิา 
 
 

๑ รายวชิา 
 
 

๑ รายวชิา 
 
 

๘๐ %  
 
 

๒ รายวชิา 
 
 

๒ รายวชิา 
 
 

๒ รายวชิา 
 
 

๘๕ % 
 

๓ รายวชิา 
 
 

๓ รายวชิา 
 
 

๓ รายวชิา 
 
 

๙๐ % 
 

๑.จ านวนรายวขิาตามขอ้มูลความ
ตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 
๒.จ านวนรายวชิาท่ีไดรั้บการพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะระดบั 
แผนกวชิา 
๓.จ านวนรายวชิาท่ีไดรั้บประเมิน
หลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรั้บการ
พฒันาระดบัแผนกวชิา 
๔.ร้อยละของครูมีแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มีเทคนิค
การสอนท่ีหลากหลายมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ 
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    พนัธกจิที ่๒  พฒันาการเรียนการสอนมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่แสวงหาความรู้  
          เป้าประสงค์   เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ตามสาขาวชิาชีพไปบริการทางธุรกิจ  
    กลยุทธ์ที ่๒    เพิ่มขีดความสามารถทกัษะทางดา้นวชิาชีพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
-ภาคทฤษฏี 
-ภาคปฏิบติั 
 

เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษาระดบัปวช.๓ และ
ปวส.๒ ท่ีจะส าเร็จการศึกษา ไดรั้บการ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

๗๕ %  
 
 

๗๕ %  
 

๘๐ %  
 
 

๘๐ %  
 

๘๕ %  
 
 

๘๕ %  
 

๑.ร้อยละของจ านวนนกัเรียนระดบั
ปวช.๓ ไดผ้า่นเกณฑก์ารทดสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 
๒.ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา
ระดบัปวส.๒ ไดผ้า่นเกณฑก์าร
ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
 

๒ โครงการการทดสอบระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา (v-net)    
-การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสอบ 
-การจดัสอบ/สนามสอบ 
-การน าผลการสอบมาด าเนินการ
แกไ้ขในการสอบคร้ังต่อไป 

๑.เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบของ
นกัเรียน นกัศึกษา 
๒.เพ่ือน าผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบมาเป็น
แนวทางในการพฒันาการศึกษา 

๘๐ %  
 
 

๖๕ %  
 

๘๕ %  
 
 

๗๐ %  
 

๙๐ %  
 
 

๗๕ %  
 

๑.ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วม
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอาชีวศึกษา(v-net)    
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา
(v-net)   มีค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป
ไม่นอ้ยกวา่ ๗๐% 
 

๓ แผนงานองคก์รนกัวชิาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท) 
-กิจกรรมชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมองคก์รนกัวชิาชีพ 

๑. เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ดา้นวชิาชีพ ในทุกสาขาวชิาท่ีเปิดสอนใน
สถานศึกษา ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  
 
 
 

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการส่งเสริมการเรียนการสอน
ดา้นวชิาชีพ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 -กิจกรรมภายใน-ภายนอกวทิยาลยั 
-กิจกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาชีพ 

๒.เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ แนะแนว เผยแพร่
วชิาชีพใหแ้พร่หลายและเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบ อาชีพตามสาขาวิชาชีพ 
๓. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฒันา
ความเจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ของนกัเรียน 
นกัศึกษา 
 
๔. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีความ
สนใจ มีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
โดยใช ้ความรู้ ความสามารถของตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

๗๕ %  
 
 

๘๐ %  
 
 

๘๐ %  
 
 

๘๕ %  
 
 

๘๕ %  
 
 

๙๐ %  
 
 

๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการปลูกจิตส านึกในดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
๓.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา
โดยใชค้วามรู้ ความสามารถและ
สติปัญญา 

๔ โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพ 
-ทกัษะทางการบญัชี 
-ทกัษะทางการตลาด 
-ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 
-การประกวดมารยาท 
-การประกวดร้องเพลง 
-การประกวดร าวงมาตรฐาน 

๑.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในทางวชิาการ
และทกัษะดา้น วชิาชีพ  
๒.เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็น
เลิศทางวชิาการ วชิาชีพ และส่ิงประดิษฐ ์
๓. เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงานของนกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหป้รากฏแก่
สาธารณชน 

๘๐ %  
 
 

๗๐ %  
 

๘๐ %  
 
 

๘๕ %  
 
 

๗๕ %  
 

๘๕ %  
 
 

๙๐ %  
 
 

๘๐ %  
 

๙๐ %  
 
 

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน
ทางดา้นวชิาชีพ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บรางวลัหรือเกียรติบตัร 
๓.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บความรู้และมีผลงานปรากฏแก่
สาธารณชน 

 
 
 

3
2

 
3

2
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    พนัธกจิที ่๒  พฒันาการเรียนการสอนมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่แสวงหาความรู้  
          เป้าประสงค์   เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และทนัต่อยคุสมยั  
    กลยุทธ์ที ่๓    จดักิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามความถนดั 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ แผนงานศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ
อาชีวศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เป็นผูป้ระกอบการใหม่ 
-การเขียนแผนธุรกิจ 
-การศึกษาดูงาน 
-การอบรมการเป็นผูป้ระกอบการ 

- เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาขีด
ความสามารถของนกัเรียน นกัศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจใหส้ามารถน าความรู้
ทกัษะวชิาชีพ   เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
เชิงพาณิชย ์ ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเร่ิม
ประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพฒันาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

๑๐ คน 
 
 

๗๐ % 

๑๕ คน 
 
 

๗๕ % 

๒๐ คน 
 
 

๘๐ % 

๑.จ านวนคนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป  
๒.จ านวนร้อยละของนกัเรียน
นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้
ร่วมโครงการมีความรู้และทกัษะใน
การด าเนินธุรกิจของตนเอง  หรือ
พฒันาต่อยอดธุรกิจเดิมได ้ 
 

๒ โครงการสร้างส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
-การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
-การประกวดส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
-การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน ์

๑.เพื่อใหมี้ส่ือการเรียนรู้ครบตามหลกัสูตร
ทนัสมยั 
๒.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดัท า
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
๓.เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้และใชส่ื้อต่อการ
พฒันาของเทคโนโลยปัีจจุบนั 
๔.เพ่ือส่งเสริมการน าส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยมีาเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน ์
 
 
 

๘๕ % 
 
 

๗๕ % 
 
 

๘๐ % 

๙๐ % 
 
 

๗๘ % 
 
 

๘๕ % 

๙๕ % 
 
 

๘๐ % 
 
 

๙๐ % 

๑.ร้อยละของครู สามารถสร้างส่ือ
นวตักรรมไดแ้ละน าไปใช้
ประโยชน ์
๒.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา 
สามารถสร้างส่ือนวตักรรมไดแ้ละ
น าไปใชป้ระโยชน ์
๓.ร้อยละของครู  นกัเรียน นกัศึกษา
สามารถใชส่ื้อนวตักรรมท่ีทนัสมยั
ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

3
3

 
3

3
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการสายประสิทธ์ิ-ชุมชนร่วมกนั
พฒันางานการศึกษา 
-การศึกษาคน้ควา้ 
-การร่วมฝึกทกัษะทางวชิาชีพ 
-การอบรมเชิงปฏิบติัการทางวชิาชีพ 
 

๑.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ขอ้เสนอแนะเพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บบริการดา้นวชิาชีพจาก
ชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯ 
๓.เพ่ือความร่วมมือในการอบรมเชิง
ปฏิบติัการทางวชิาชีพ 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๕๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๕๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑๐๐ % ของ
สาขาท่ีเปิดสอน 

 

๖๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. สาขาท่ีเปิดสอน มีผูเ้รียนไดเ้ขา้
ศึกษาคน้ควา้ 
 

๒.ร้อยของผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
ร่วมฝึกทกัษะทางวชิาชีพ 
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   พนัธกจิที ่๓        พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพท่ีดีและมีคุณธรรม 
          เป้าประสงค์   เพื่อจดัแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกสาขาวชิาชีพ 
    กลยุทธ์ที ่๑    ครูสร้างแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
-กิจกรรมพฒันารายวชิา 
-กิจกรรมทดลองใช ้
-กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

๑.เพื่อส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการ
พฒันาการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
๒.เพื่อพฒันารายวชิาการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะอาชีพ  
๓.เพื่อใหน้ ารายวชิาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
๔.เพื่อใหค้รูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะอาชีพบูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๘๐ % 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 

๘๕ % 

๙๐ %  
 
 
 

๙๐ % 
 
 
 

๙๐ % 
 

๑๐๐% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 

๑๐๐ % 
 

๑.ร้อยละของสาขาท่ีเปิดสอนจดัการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณา
การตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.ร้อยละของสาขาท่ีเปิดสอน
จดัการเรียนรู้มีการพฒันาฐาน
สมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ร้อยละของครูจดัท าแผนการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ 
 

๒ โครงการการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-การใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม       
-การสอดแทรกเน้ือหาการเรียนตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
-การแกไ้ขปัญหาเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอน 
 
 

๑.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และเขา้ใจการ
ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความคิดวเิคราะห์แกไ้ข
ปัญหาการเรียนรู้ 
๓.เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในการมีการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และ
เขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถมาประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้ 

 
3
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการนิเทศการเรียนการสอน ๑.พฒันาคุณภาพของครูผูส้อนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดจ้ากการน า
ขอ้เสนอแนะการนิเทศมาแกไ้ขปรับปรุง 

๘๕ %  
 

๙๐ % 

๙๐ %  
 

๙๕ % 

๙๕ %  
 

๑๐๐ % 

๑.ร้อยละของครูไดพ้ฒันาคุณภาพ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
๒.ร้อยละของครูผูส้อนไดรั้บการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนและ
สามารถน าขอ้เสนอแนะจากผูนิ้เทศ
มาปรับปรุงได ้
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พนัธกจิที ่๓        พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพท่ีดีและมีคุณธรรม 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหมี้นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัเป็นท่ียอมรับ และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
    กลยุทธ์ที ่๒    ครูจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคแ์ละงานวิจยั 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการสร้างส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
-กิจกรรมอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ
การจดัท าส่ือนวตักรรม 
-กิจกรรมคดัเลือกส่ือนวตักรรมฯเพ่ือ
การประกวดและน าไปใชป้ระโยชน์ 
-กิจกรรมการน าเสนอส่ือนวตักรรมฯ 
 

๑.เพื่อกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดส้ร้างผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรคแ์ละงานวจิยั 
๒.เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนผลงาน นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐง์านสร้างสรรคแ์ละงานวจิยั 
ของครู บุคลากรทางการศึกษาใหน้ ามาใช้
ประโยชน์สูงสุด 
 ๓.เพ่ือส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา
ไดแ้สดงความสามารถและน าผลงานสู่
สาธารณะมาเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน ์
 

๘๕ % 
 
 

๗๕ % 
 
 

๕๐ % 

๙๐ % 
 
 

๗๘ % 
 
 

๕๕ % 

๙๕ % 
 
 

๘๐ % 
 
 

๖๐ % 

๑.ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถสร้างส่ือนวตักรรม
ไดแ้ละน าไปใชป้ระโยชน ์
๒.ร้อยละของครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใชส่ื้อนวตักรรมท่ี
ทนัสมยัไดม้ากยิง่ข้ึน 
๓.ร้อยละของส่ือท่ีน าผลงานสู่
สาธารณะมาเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน ์
 

๒ โครงการส่งเสริมการวจิยัเพ่ือการ
พฒันาสถานศึกษา 

๑.เพ่ือส่งเสริมใหค้รูสามารถท าวจิยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
๒.จดักิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานจากวจิยั
จากสถาบนัการศึกษาภายนอกเพื่อสนบัสนุน
ใหค้รูไดมี้งานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓.เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
๔.เพ่ือการน าผลการวจิยัในปีการศึกษาท่ีผา่น
มาเผยแพร่และด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 
 

๑๐๐ % 
 

๘๐ % 
 
 

๗๐ % 

๑๐๐ % 
 

๘๕ % 
 
 

๗๕ % 

๑๐๐ % 
 

๙๐ % 
 
 

๘๐ % 

๑.ร้อยละของครูท่ีมีผลงานวจิยัเพือ่
การพฒันาการเรียนรู้ 
๒.ร้อยละของครูท่ีน าผลงานวจิยัไป
พฒันาการเรียนการสอนท าใหผ้ล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
๓.ร้อยละของผลงานวจิยัท่ีเผยแพร่
ออกสู่สาธารณชนและน าไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอก 

 
3
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการส่งเสริมผลงานวชิาการ   
-ประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์งานวจิยั 
-นิทรรศการแสดงผลงาน 
-ส่งเสริมการน าผลงานท่ีมีคุณภาพไป
ใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ 
-วชิาการนิทรรศ 

๑.เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของ
นกัเรียน นกัศึกษาเชิงวชิาการ 
๒.เพื่อเสริมสร้างทกัษะ กระบวนการคิด และ
การแกไ้ขปัญหาแก่นกัเรียน นกัศึกษา 
๓.เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของการ
อาชีวศึกษา 

๗๕ % 
 
 
 
 

๗๕ % 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๗๘ % 
 
 
 
 

๘๕ % 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๑.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา มี
ความรู้ ความสามารถ เชิงวชิาการ
และวชิาชีพ เกิดทกัษะกระบวนการ
คิดและการแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์จริง 
๒.ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อผลงาน
วชิาการของครู นกัเรียน นกัศึกษา
เฉล่ีย ๓.๕๐ – ๕.๐๐ 
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   พนัธกจิที ่๓        พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพท่ีดีและมีคุณธรรม 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที ่๓    เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งดา้นการปฏิบติังานและคุณภาพชีวติ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการพฒันาบุคลากรของ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมการส่งเสริม สนบัสนุนการ
อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
-กิจกรรมการศึกษาดูงานดา้นวชิาการ/
วชิาชีพ 
-กิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมการส่งเสริมใหค้รูไดรั้บ
เกียรติบตัร 

๑.เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนการอบรมทั้งภายใน
และภายนอก 
๒.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใหก้บัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดอ้บรมทางวชิาการ 
วชิาชีพ 
๓.เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดพ้ฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
๔.เพ่ือเป็นการส่งเสริม ใหค้รูไดรั้บเกียรติ
บตัร 

๗๕ % 
 
 
 

๗๕ % 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๘๕ % 
 
 
 

๘๕ % 
 
 
 
 

๑.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ทางวชิาการ
เพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปปรับใชใ้น
การปฏิบติังานและสอนได ้
๒.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ทางวชิาชีพ 
และจรรยาบรรณวชิาชีพเพ่ิมข้ึนและ
สามารถน าไปบูรณาการในการ
ปฏิบติังานการเรียนการสอนได ้
 
 

๒ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติครู และ
บุคลากรทางการศึกษา    

๑.เพ่ือส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวญัและก าลงัใจใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.เพ่ือลดค่าใชข้องครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

๘๐ % 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๘๕ % 
 

๘๕ % 
 
 
 
 

๙๐ % 
 

๙๐ % 
 
 
 
 

๑.ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
๒.ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
-กิจกรรมประยกุตคุ์ณธรรมกบัการ
ท างานและการเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมใหค้รู บุคลากร  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค ์

๗๕ %  
 
 
 

๘๐ %  
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ % 
 
 
 
 
 

๑๐๐ %  

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 

๑.ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีผล
การประเมินเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม และ
ประยกุตคุ์ณธรรมกบัการปฏิบติังาน
และการเรียนการสอนประเมินเฉล่ีย 
๓.๕๑-๕.๐๐ 
๓.ร้อยละของครูมีแนวทางประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและผดุงเกียรติ
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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   พนัธกจิที ่๔        จดับริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหผู้เ้รียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
    กลยุทธ์ที ่๑    เพิ่มทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอนใหเ้พียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ แผนการบริหารจดัการและพฒันา
สถานศึกษา 

๑.เพื่อใหเ้ป็นไปตามพรบ.โรงเรียนเอกชน 
๒๕๕๐ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ.
๒๕๕๔ 
๒.เพ่ือการมีส่วนร่วมในดา้นการบริหาร
จดัการของคณะกรรมการบริหาร การรับรู้
บทบาทหนา้ท่ีและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
๓.เพ่ือส่งเสริมการบริหารจดัการสถานศึกษา
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

๘๐ %  
 
 
 

๘๐ % 
 
 

ตามขั้นตอน 
PDCA  

๘๕ %  
 
 
 

๘๕ % 
 
 

ตามขั้นตอน 
PDCA  

๙๐ %  
 
 
 

๙๐ % 
 
 

ตามขั้นตอน 
PDCA  

๑.ร้อยละของผลเฉล่ียการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
บริหารในการปฏิบติั งานร่วมกบั
สถานศึกษา เฉล่ีย ๓.๕๐-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
๓.ด าเนินงานการปฏิบติังานตาม
ระบบ PDCAเพื่อพฒันาวสิยัทศัน์
และพนัธกิจ 

๒ โครงการบริหารจดัการอาคาร 
สถานท่ีและครุภณัฑ ์
-กิจกรรม ๕ ส 
-กิจกรรมตรวจประเมินหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ 
-กิจกรรม Big Cleaning Day  
-กิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
-กิจรรมพฒันาบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม 

๑.เพ่ือใชอ้าคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภาย 
ในวทิยาลยัฯ สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยัและเอ้ือ 
อ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ การปฏิบติังาน
ของบุคลากร 
๒.เพื่อใหส้ภาพหอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี 
ไดรั้บการดูแลพร้อมใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
๓.เพ่ือจดัซ้ือ จดัหา ครุภณัฑ ์ใหเ้พียงพอต่อ
การใชข้องนกัเรียน นกัศึกษาและบุคลากร
ของวทิยาลยั 
 

๘๐ %  
 
 
 

๗๕ % 
 

๘๕ %  
 
 
 

๘๐ % 
                                                                 

๙๐ %  
 
 
 

๘๕ % 
                                                                 

๑.ร้อยละการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคาร
สถานท่ีโดยครู บุคลากรและผูเ้รียน
เฉล่ียมากกวา่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละการประเมินความพึง
พอใจต่อการใชอ้าคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ เฉล่ีย
มากกวา่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ แผนงานงบประมาณ 
-ค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือส าหรับการ
จดัการเรียนการสอน 
-รายไดผ้ลผลิต ผลงานจากการใชว้สัดุ 
-ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการส่งเสริม 
-ค่าใชจ่้ายดา้นกิจกรรมปลูกจิตส านึก 
-งบการเงินประจ าปีการศึกษา 

เพื่อใหก้ารบริหารการเงินใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ ์ดา้นการเงิน 
การบญัชี ดา้นพสัดุครุภณัฑ ์การตรวจสอบ
ภายใน 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๒๕ 
 
 

ร้อยละ ๑ 
 
 

ร้อยละ ๕ 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๒๗ 
 
 

ร้อยละ ๒ 
 
 

ร้อยละ ๖ 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๓๐ 
 
 

ร้อยละ ๓ 
 
 

ร้อยละ ๗ 

๑.ร้อยละของรายจ่ายค่าวสัดุฝึก 
อุปกรณ์และส่ือในการจดัการศึกษา
ต่องบด าเนินการ 
๒.ร้อยละของรายได/้มูลค่าผลผลิต
จากการใชว้สัดุฝึก ในการจดั
การศึกษา 
๓.ร้อยละของรายจ่ายค่าวสัดุฝึก 
อุปกรณ์ ส่ือส าหรับบริการต่อ
งบด าเนินการ 
๔.ร้อยละของรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุนดา้นนวตักรรม งาน
สร้างสรรค ์ส่ิงประดิษฐ ์
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   พนัธกจิที ่๔        จดับริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์   เพื่อก าหนดและพฒันาการใชท้รัพยากรใหเ้กิดสัมฤทธิผลท่ีดี 
    กลยุทธ์ที ่๒    ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนใช้

ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 
 -กิจกรรมรีไซเคิล 
-กิจกรรมประกวดหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ 
-กิจกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกนั
ประหยดัพลงังาน  
 

๑.เพื่อใชอ้าคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภาย 
ในวทิยาลยัฯ สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยัและเอ้ือ 
อ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ การปฏิบติังาน
ของบุคลากร 
๒.เพื่อใหส้ภาพหอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี 
ไดรั้บการดูแลพร้อมใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
 

๘๐ %  
 
 
 

๗๕ % 
 

๘๕ %  
 
 
 

๘๐ % 
                                                                 

๙๐ %  
 
 
 

๘๕ % 
                                                                 

๑.ร้อยละการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคาร
สถานท่ีโดยครู บุคลากรและผูเ้รียน
เฉล่ียมากกวา่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละการประเมินความพึง
พอใจต่อการใชอ้าคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ เฉล่ีย
มากกวา่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

๒ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
-กิจกรรมรักหอ้งเรียน 
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สุขภาพ
อนามยั 
-กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก 
-กิจกรรมประหยดัพลงังานและมี
ความปลอดภยั 

๑.เพ่ือสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัผูเ้รียน 
๒.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีความรู้ความ
เขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 
๓.เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์แก่
ตนเองและสงัคมได ้
๔.เพ่ือใหว้ทิยาลยัฯ มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐ %  
 

๘๐ % 
 

๘๕ %  
 

๘๕ % 
 

๙๐ %  
 

๙๐ % 
 

๑.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
๒.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการ 
รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและ
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 

 
4
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการพฤษศาสตร์สายประสิทธ์ิ 
-กิจกรรมรู้คุณค่าพรรณไม ้
-กิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
พรรณไม ้
-กิจกรรมปลูกสวนกินได ้
 

-เพื่อสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียน  มีความรักใน
ธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของพรรณไม ้

 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีจิตส านึก มี 
ความรู้และเขา้ใจในคุณค่าของ
พรรณไม ้ 
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   พนัธกจิที ่๔        จดับริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหก้ารบริหารจดัการภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที ่๓    พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการเรียนการสอน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
-ขอ้มูลสถานศึกษา 
-นกัเรียน 
-ตลาดแรงงาน 
-บุคลากร 
-งบประมาณการเงิน 
-หลกัสูตรการเรียนการสอน 
-ครุภณัฑ ์
-อาคารสถานท่ี 
-ขอ้มูลพ้ืนฐานจงัหวดั 

๑.เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษา 
ใหมี้ประสิทธิภาพต่อการจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
๒.เพ่ือปรับปรุงแบบการจดัเก็บขอ้มูลของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นระบบ ถูกตอ้ง ครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั 
๓.เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของ
สถานศึกษา สู่การปฏิบติังาน การวางแผน 
การติดตามและประเมินผล 
 
 

๙ ฐานขอ้มูล 
 
 

๗๐ % 
 

๑๐๐ % 
 
 
 

๙ ฐานขอ้มูล 
 
 

๘๐ % 
 

๑๐๐ % 
 
 
 

๙ ฐานขอ้มูล 
 
 

๘๕ % 
 

๑๐๐ % 
 
 
 

๑.จ านวนระบบฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นเป็นปัจจุบนั สามารถ
เช่ือมโยงและใชง้านได ้
๒.ระดบัความพึงพอใจท่ีเขา้รับการ
อบรมฐานขอ้มูลในระดบัดีข้ึนไป 
๓.ร้อยละบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม
ฐานขอ้มูล 

๒ โครงการการประกนัคุณภาพภายใน
และภายนอก 

๑.เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาไดค้วามรู้ 
ความเขา้ใจและความตระหนกั 
๒.เพื่อการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและผา่นการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

มี 
 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

มี 
 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

มี 
 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

๑.มาตรฐานการการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.ค่าเฉล่ียของการประเมินทุก
มาตรฐานและมีรายงานผลการก ากบั
ติดตาม 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ แผนงานการบริหารงานทะเบียน-
ระเบียน.    

๑.เพื่อการบริหารงานทะเบียนและขอ้มูลของ
นกัเรียน นกัศึกษาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วโดย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
๒.เพื่อพฒันางานทะเบียนใหไ้ดม้าตรฐาน
เป็นปัจจุบนัและตรงกบัความตอ้งการของผู ้
ตอ้งการขอ้มูล 
 

๘๐ % 
 

๘๐% 

๘๕ % 
 

๘๐% 

๙๐ % 
 

๘๐% 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจท่ี
ผูรั้บบริการมีต่อฝ่ายทะเบียน 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจในการ
รับขอ้มูลข่าวสารงานทะเบียน 
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   พนัธกจิที ่๕        จัดประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีพร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

          เป้าประสงค์   เพ่ือสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

    กลยุทธ์ที ่๑    จัดการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการประกนัคุณภาพวทิยาลยั
เทคโนโลยสีายประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ 
 

๑.เพ่ือใหผู้บ้ริหาร ครูผูส้อน ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การจดัการศึกษา ไดต้ระหนกัเห็นความส าคญั
และร่วมกนัรับผิดชอบการจดัการศึกษา เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
๒.เพ่ือใหว้ทิยาลยัเทคโนโลยสีายประสิทธ์ิ
บริหารธุรกิจ มีการพฒันา และมีมาตรฐาน
การศึกษา อยา่งต่อเน่ืองเป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผลการประเมิน
ในระดบั ดี 

ผลการประเมิน
ในระดบั ดี 

ผลการประเมิน
ในระดบั ดีมาก 

๑. ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน 
๒. ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 
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   พนัธกิจท่ี ๕        จดัประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีพร้อมส่งเสริมเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อมีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที ่๒   พฒันาใหผู้เ้รียนมีความพร้อมต่อการด าเนินชีวติและการท างานดา้นธุรกิจ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการคุณภาพงานวถีิพอเพียง
เสริมสร้างศกัยภาพ 
-กิจกรรมคุณภาพงานวถีิพอเพียง 
-กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพ 
 

๑.เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานกลุ่มตาม
กลุ่ม กระบวนการ PDCA ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ในรายวชิามาบูรณา
การร่วมกบัประสบการณ์ในกิจกรรมฯ 
๓.เพ่ือศึกษาและเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ  
 

๘๐ %  
 
 

๘๐ %  

๘๕ %  
 
 

๘๕ %  

๙๐ %  
 
 

๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
น าความรู้ในรายวชิาตามสาขาวชิา
มาบูรณาการร่วมสร้างประสบการณ์ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และ
เขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าแนวพระราชด าริ มา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ 

๒ โครงการส่งเสริมทกัษะสาขาการ
บญัชี 
-การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
-การแข่งขนัทกัษะการบญัชี 
-การใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการสอน
การบญัชี (จ าลองเอกสาร โปรแกรม
ส าเร็จรูป มาตรฐานการบญัชี) 
  
 
 

๑.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน 
การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
๒.เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะผูเ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
๓.เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัการท างานเป็นทีมและมี
ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

๗๕ % ของ 
   
 
 

๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๐ % ของ 
 
 
 

๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา 
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการและวิชาชีพจากภาครัฐและ
เอกชน 
๒.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา เขา้
ร่วมโครงการและเจตคติท่ีดีสามารถ
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าไดต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการส่งเสริมทกัษะสาขา
การตลาด 
-การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
-การแข่งขนัทกัษะการตลาด 
-การใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการสอน 
-งานวจิยัการตลาด 
  
 
 

๑.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน 
และทราบแนวทางการประกอบอาชีพ
การตลาด 
๒.เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะผูเ้รียนใหมี้ความคิด
สร้างสรรค ์กลา้แสดงออกใชค้วามรู้ใหเ้กิด
ประโยชน์ และมีทกัษะในการจดัแสดงสินคา้ 
การส่งเสริมการขาย  การขายตรง 
๓.เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัการท างานเป็นทีมและ
ร่วมแข่งขนัทกัษะทางการตลาด 
 

๗๕ % ของ 
   
 
 

๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๐ % ของ 
 
 
 

๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา 
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการและวิชาชีพจากภาครัฐและ
เอกชน 
๒.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา เขา้
ร่วมโครงการและเจตคติท่ีดีสามารถ
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าไดต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

๔ โครงการส่งเสริมทกัษะสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
-การแข่งขนัทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ 
-การใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการสอน 
-การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา 
 
  
 
 

๑.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน 
และทราบแนวทางการประกอบอาชีพดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
๒.เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการ
ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา 
 

๗๕ % ของ 
   
 
 

๘๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๐ % ของ 
 
 
 

๘๕ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ % ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

๑. ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา 
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการและวิชาชีพจากภาครัฐและ
เอกชน 
๒.ร้อยละของนกัเรียน นกัศึกษา เขา้
ร่วมโครงการและเจตคติท่ีดีสามารถ
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าไดต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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   พนัธกิจท่ี ๕        จดัประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีพร้อมส่งเสริมเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 
          เป้าประสงค์   เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของสังคม 
    กลยุทธ์ที ่๓   สร้างบุคลิกท่ีดีแสดงออกทางกาย ใจ และมีทกัษะต่อการท างานเป็นท่ียอมรับของบุคคลและสังคม 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการสายประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ
จิตอาสา 
-เสริมสร้างดา้นความสะอาด 
-เสริมสร้างดา้นความเสียสละ  
-เสริมสร้างดา้นสุขอนามยั 
-เสริมสร้างดา้นคุณธรรม เสียสละ 
การใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
-เสริมสร้างความรู้ ทศันศึกษาแหล่ง
ประวติัศาสตร์ 
 

-เพ่ือปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์มีน ้ าใจจิตสาธารณะ 
-เพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งดีและการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสงัคม  
-เพื่อพฒันาและการฝึกทกัษะผูน้ า การปลูก
จิตส านึกต่อส่วนรวม 

๗๕ %  
 
 
 

๘๐ %  

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ %  

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  

๑.ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มีผลการประเมินเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
๒.ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม และ
มีจิตอาสา มีผลการประเมินเฉล่ีย 
๓.๕๑-๕.๐๐ 

๒ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมขุ    
-กิจกรรมส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
-กิจกรรมวนัรัฐธรรมนูญ 

๑.เพื่อใหผู้เ้รียน เกิดความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการประชาธิปไตยในการปฏิบติัจริง 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียน สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ในการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
๓.เพื่อใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
 

๘๐ %  
๘๐ %  

๘๕ %  
๘๕ %  

๙๐ %  
๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และ
ไดรั้บการส่งเสริมรูปแบบการ
ปกครองประชาธิปไตยทีถูกตอ้ง 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมความรู้เบ้ืองตน้ลูกเสือ
วสิามญั 
-กิจกรรมการเขา้ค่ายพกัแรม 
-กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน ์
-กิจกรรมวนัสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑.เพื่อฝึกฝนความเขม้แขง็ อดทน การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
๒.เพื่อใหน้ าความรู้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

๗๕ %  
 
 
 

๘๐ %  

๘๐ %  
 
 
 

๘๕ %  

๘๕ %  
 
 
 

๙๐ %  

๑.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความเขม็แขง็ อดทน การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
๒.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ ความเจา้ใจและ
ประสบการณ์ และความรับผดิชอบ
มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

๔ โครงการแนะแนวปริทศัน ์
-กิจกรรมแนะแนวแนะน า 
-กิจกรรมติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 
-กิจกรรมเปิดบา้นสายประสิทธ์ิ 
-กิจกรรมสร้างงาน สร้างรายได ้
-กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 

๑.เพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตวัและสงัคมเตม็ศกัยภาพ 
๒.เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัใหน้กัเรียน นกัศึกษา
สามารถด ารงชีวติในสงัคม 
๓.เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษา
ตามแต่กรณี เช่น ทุนการศึกษา หางานพิเศษ
ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือช่วยเหลือใน
ดา้นเศรษฐกิจ 
๔.เพื่อติดตาม ประเมินผลนกัเรียน นกัศึกษา
ท่ีจบการศึกษา เพื่อเป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาการเรียน 
 

๘๐ % ๘๕ % ๙๐ % ๑.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ
พร้อมท างานรับใชส้งัคม เป็นท่ีพงึ
ปรารถนาของสถานประกอบการ 
๒.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น
ท่ียอมรับของสถาบนัการศึกษาอ่ืน
และสถานประกอบการ 
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