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คำนำ
แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 – 2565 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ โดยเป็ น แผนแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน มุ่ ง เน้ น การเกิ ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 -2579 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
ชุมชนโดยรอบทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมทั้งการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเครือข่าย โดยเนื้อหาในแผนได้ให้
ความสาคัญในการกาหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนว่าด้วยการบริ หารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาใน 5 ปี ข้างหน้าไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริห ารธุร กิจ ปีการศึกษา 2561-2565 วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาในปั จ จุ บั น (SWOT ANALYSIS) ประเมินปัจจัยภายใน (SW) และประเมินปัจจัย
ภายนอก (OT) สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านกฎหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ปรั ช ญา ของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง กรอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อั น
ประกอบด้วยการประกัน คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนพึงได้รับ นามากาหนดเป็นเป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ใน 5 ปี เพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่พันธกิจที่
กาหนดไว้ รวมทั้ง สามารถนาไปถ่ายทอดต่อไปได้ถึงระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
แผนพัฒนาสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีของวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง

ฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน
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ส่วนที่ 1 แบ่งตามพันธกิจ
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พันธกิจที่ 1 การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
1.1 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ

2
1.2 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มีอัตรากาลัง 79 คน ซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
10 คน
บุคลากรทางการศึกษา
17 คน
ครูผู้สอนประกอบด้วย
สาขาวิชาการตลาด
7 คน
สาขาวิชาการบัญชี
10 คน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 คน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2 คน
สาขาวิชาการโรงแรม
5 คน
สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก
1 คน
กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน
11 คน
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3 คน
52 คน
รวมทั้งหมด
79 คน

ตำรำงแสดงจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
จำแนกตำมสำยงำน และเพศ
ตำแหน่งงำน
1. ผู้บริหาร
2. บุคลากรทางการศึกษา
3. ครูผู้สอน
4. นักการภารโรง
รวม

ชำย
6
4
17
3
30

จำนวนบุคลำกร

รวม

หญิง
4
13
35
3
55

10
17
52
6
85
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1.3 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ตำรำงแสดงจำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2561)
จำแนกตำมสำขำวิชำ ระดับชั้นปี
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชา
รวม
1
2
3
รวม
1
2
รวม
ระบบปกติ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การตลาด

182

102

47

331

111

41

152

483

การบัญชี

148

148

170

466

144

116

260

726

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

89

100

80

269

90

104

194

463

การจัดการทัว่ ไป

-

-

-

-

54

54

108

108

การจัดการโลจิสติกส์

-

-

-

-

42

39

81

81

89

39

38

166

24

13

37

203

การจัดการโลจิสติกส์

-

-

-

-

2

4

6

6

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

40

19

-

59

19

21

40

99

การบัญชี

-

-

-

-

27

23

50

50

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

7

4

11

11

-

-

-

-

-

2

2

2

548

408

335

1,291

520

421

941

2,232

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
การโรงแรม
ระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
การโรงแรม
รวม

4

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ 30 พ.ค. 2561)
สำขำวิชำ

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม

1. การบัญชี

130

113

243

2. การตลาด

74

99

173

3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

85

89

174

4. การโรงแรม

35

27

62

5. การจัดการทั่วไป

-

35

35

6. การจัดการโลจิสติกส์

-

28

28

7. การจัดการธุรกิจค้าปลีก

-

15

15

324

406

730

รวม
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1.4 ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิม ลบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนน ประชาชื่น ตาบล/แขวง บางซื่อ
อ าเภอ/เขต บางซื่ อ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้
ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
1.1 จัดกำรเรียนกำรสอนระบบปกติ
- ประเภทวิชำพณิชยกรรม ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขางานภาษาต่างประเทศ
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
1.2 จัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี
- ประเภทวิชำพำณิชยกรรม ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557
2.1 จัดกำรเรียนกำรสอนระบบปกติ
- ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ง
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สำขำวิชำ ( ต่อ )

สำขำงำน ( ต่อ )
สาขางานการจัดการคลังสินค้า
สาขางานตัวแทนออกของ
6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.2 จัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี
- ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ง
5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สำขำวิชำ
สำขำงำน
1. สาขาวิชาการ่ท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.5 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ทรัพย์สินของโรงเรียนเมื่อเริ่มแรกคือ
(1) เงินสดจานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(2) สิทธิครอบครองตามสัญญาจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน อสังหาริมทรัพย์ ในระยะ 10 ปี มีที่ดินและ
สิทธิปลูกสร้าง คือ
2.1 ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ จานวน 3 ไร่ 2 งาน 21 ตาราง
วา ตามโฉนดเลขที่ 10311 และโฉนดเลขที่ 48900 ของนางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
2.2 อาคารเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย
2.2.1 คสล. 5 ชั้น : อำคำร 1
ชั้นที่ 1 ห้องประธานกรรมการบริหาร ห้องผู้จัดการ ห้องรับรอง ห้องการเงิน
ห้องทะเบียน ห้องผู้อานวยการ โรงอาหาร
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ชั้นลอย ห้องเรียน 2 ห้อง
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 11 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 11 ห้อง
ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 11 ห้อง
ชั้นที่ 5 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องโสต 1 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยี 1 ห้อง ปฏิบัติการตลาด 1
ห้อง ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง ห้องปฏิบัติสานักงาน 1 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดไทย 2 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1
ห้อง
2.2.2 คสล. 3 ชั้น : อำคำร 2
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งเสริม ห้องกองทุนเงินกู้
ห้องจาหน่ายหนังสือ ห้องพักครูสาขาการโรงแรม
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 5 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 5 ห้อง
2.2.3 คสล. 6 ชั้น : อำคำร 3
ชั้นที่ 1 ห้องรับรอง ห้องผู้ช่วยผู้จัดการ ห้องจาหน่ายอุปกรณ์ ห้องสานักประกัน
ชั้นลอย ห้องประชุมผู้บริหาร ห้องผู้อานวยการ ห้องผู้จัดการ ห้องรองผู้อานวยการ
ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการโรงแรม 6 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเรียน 6 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนรวม 1 ห้อง (เท่ากับ 2 ห้องเรียน) ห้องพักอาจารย์ต่างชาติ 1 ห้อง
ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง
ชั้น 4 ห้องเรียน 9 ห้อง ห้องเรียนรวม 1 ห้อง (เท่ากับ 2 ห้องเรียน)
ชั้น 5 ห้องเรียน 9 ห้อง ห้องเรียนรวม 1 ห้อง (เท่ากับ 2 ห้องเรียน)
ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องเรียนรวม ๑ ห้อง (เท่ากับ 2 ห้องเรียน)
ห้องเรียน 2 ห้อง
1.6 ข้อมูลด้ำนงบประมำณ
ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังนี้
รำยกำร
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวนเงิน
29,704,246.09
17,691,675.25
2,040,557.00
24,038,288.52
-
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ส่วนที่ 2
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34
วรรคสองและพระราชบั ญญัติร ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา17 กาหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3
ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณา
มาตรฐาน การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่อใช้ ในการจั ดการศึกษาและการประกันคุ ณภาพการศึ กษาด้ านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็นที่ ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มี ทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นที่ ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต สาธารณะ และมี จิ ต ส านึ ก รั กษ์
สิ่งแวดล้อม
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่ว ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นที่ ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้ น ผู้ เรีย นเป็ นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลั กสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้ บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่ ว มมือ กับ บุ คคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสั งคมแห่ งการเรีย นรู้ มีการจัด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นที่ ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิช าชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบตุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศใช้ม าตรฐานการอาชีว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ส าหรั บ สถานศึ ก ษา
ที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จานวน 5 ด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิช า หรือปรับปรุงรายวิช าเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
และการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้
1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คำอธิบำย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบดู แลช่ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รีย นให้ ส ามารถส าเร็จ การศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
กำรประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) ทั้งหมดเทีย บกับ จ านวนผู้ เรียนหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

X 100

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจ
และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
กำรประเมิน
1. ผู้ เ รี ย นน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 60 – 69.99 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมิน
ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 70 – 79.99 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ มีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมิน
เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
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4. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 80 – 89.99 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมิน
ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้ า แสดงออก ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมินตามข้อ 5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 4

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 3

3

ดี

มีผลการประเมินตามข้อ 2

2

ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 1

1

กาลังพัฒนา
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1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีส มรรถนะในการเป็น ผู้ ประกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
กำรประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จานวนผู้ เรี ย นกลุ่มเป้ าหมายที่ ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิส ระ หรือมีผล
การประเมิ น ผลศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
X 100
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทีผ่ ่านการพัฒนาการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้ วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และ
ระดับ 5 ดาว
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชน
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับ ประเทศหรือได้รับ รางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมำยเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย

19
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมำยเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง
โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

21
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3

3

ดี

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2

2

ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 1

1

กาลังพัฒนา
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1.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
คำอธิบำย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กำรประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
× 100
จานวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 70.00-79.99

4

ดีเลิศ

ร้อยละ 60.00-69.99

3

ดี

ร้อยละ 50.00-59.99

2

ปานกลาง

น้อยกว่าร้อยละ 50.00

1

กาลังพัฒนา
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1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
คำอธิบำย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
กำรประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
× 100
จานวนผูเ้ รียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 70.00-79.99

4

ดีเลิศ

ร้อยละ 60.00-69.99

3

ดี

ร้อยละ 50.00-59.99

2

ปานกลาง

น้อยกว่าร้อยละ 50.00

1

กาลังพัฒนา
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1.8 กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คำอธิบำย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
กำรประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X 100

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 70.00-79.99

4

ดีเลิศ

ร้อยละ 60.00-69.99

3

ดี

ร้อยละ 50.00-59.99

2

ปานกลาง

น้อยกว่าร้อยละ 50.00

1

กาลังพัฒนา

หมำยเหตุ
1. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง การทางานหรือศึกษาต่อในสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาเฉพาะการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ พิ จ ารณาเฉพาะการท างาน
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีก าร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ เป็นหลั กสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
กำรประเมิน
2.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วย
1) สถานศึ ก ษามี ก ารศึ ก ษาความต้ อ งการของตลาดแรงงานเพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ การปรั บ ปรุง
หลักสูตร
2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่า งต่อเนื่ อง ในการพัฒ นาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขางานหรื อ รายวิ ช าร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อง เพื่อให้ผู้เรีย นมีส มรรถนะอาชีพ สอดคล้อ งกับ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3

3

ดี

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2

2

ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 1

1

กาลังพัฒนา
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3.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม
หรือกำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
กำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
×100
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

กำรตรวจสอบข้อมูล
1) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
กำรประเมิน
2.2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย
1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ
2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารก าหนดรูป แบบการเรี ยนรู้ สู่ ก ารปฏิบั ติ แ ละกิ จ กรรมการจัด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PJBL Active Learning เป็นต้น
4) แผนการจั ดการเรี ย นรู้ มีการกาหนดการใช้สื่ อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
กำรตรวจสอบข้อมูล
1) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น PJBL Active Learning เป็นต้น
4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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2.2.2 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
กำรคำนวณ
จานวนครูผสู้ อนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ =
× 100
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัด การเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน
3.1 ครูผู้สอน
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย
เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
กำรประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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กำรคำนวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การเรียนการสอน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จ านวนครู ผู้ ส อนที่ จั ด การเรี ย นการสอนตรงตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
คำอธิบำย
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
กำรประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
กำรคำนวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
W = จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริห ารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่ อ การ
เรียนรู้
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
คำอธิบำย
ครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
กำรประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
กำรคำนวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
Y = จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จ านวนครู ผู้ สอนที่มีน วัตกรรมจากการพัฒ นาตนเองและการพัฒนาวิช าชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
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กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่
เกณฑ์กำรประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ค่ำคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึ งต้องมีศาสตร์ และศิล ป์ ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลั กษณะที่ส าคัญที่จะทาให้ การบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
คำอธิบำย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนิน งาน
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
กำรประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมำยเหตุ : สาหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

4
3
2
1

ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
คำอธิบำย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
กำรประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุ ณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รายละเอียด
ดังนี้
4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
คำอธิบำย
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง มาตรฐานการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา
และสถานประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
กำรประเมิน
การจั ดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
2.1 จั ดทาแผนงานและจั ด ท าแผนการเรีย นในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคีร่ ว มกั บ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2

3
2

ดี
ปานกลาง

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1

1

กาลังพัฒนา
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4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ทั้ ง ในประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ ในด้ า นครู พิ เ ศษ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
กำรประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรั พยากรเพื่ อพัฒ นาการจัด การศึ กษาของสถานศึก ษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จ านวนสาขางานที่ จั ด ให้ ค รู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
กำรประเมิน
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน
2.สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ
3.สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ
4.สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
5.สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม
คำอธิบำย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้ องปฏิบั ติการ แหล่ งการเรี ย นรู้ โรงฝึ กงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ งอานวยความสะดวกให้ มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แหล่ ง การเรี ย นรู้ โรงฝึ ก งาน หรื อ งานฟาร์ ม และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3

3

ดี

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2

2

ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 1

1

กาลังพัฒนา
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5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย
น้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัด
ขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมิน 5 ข้อ

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมิน 4 ข้อ

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมิน 3 ข้อ

3

ดี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ

2

ปานกลาง

มีผลการประเมิน 1 ข้อ

1

กาลังพัฒนา

51
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร
คำอธิบำย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสาหรับให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุ ดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. จานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
เพียงพอ
4. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
6. จานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จานวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
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เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมิน 5 ข้อ

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมิน 4 ข้อ

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมิน 3 ข้อ

3

ดี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ

2

ปานกลาง

มีผลการประเมิน 1 ข้อ

1

กาลังพัฒนา
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5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ย นข้อมูล สารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำรประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูล
3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลการประเมิน 5 ข้อ

5

ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมิน 4 ข้อ

4

ดีเลิศ

มีผลการประเมิน 3 ข้อ

3

ดี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ

2

ปานกลาง

มีผลการประเมิน 1 ข้อ

1

กาลังพัฒนา
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หมำยเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps
(เมกะบิทต่อวินาที)
5.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
คำอธิบำย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
กำรประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบ
กับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
กำรคำนวณ
ร้อยละ = จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

X 100

กำรตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
นาข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่ำคะแนน
5
4

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3
2
1

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน (Vision)
หมำยถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กาหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ไว้ดังนี้
“มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยีโดยการมีส่วนร่วมจาก
ประชาคมภายนอก”
3.2 พันธกิจ (Mission)
หมำยถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กาหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กาหนดไวดังนี้
พันธกิจที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจที่ 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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3.3 กลยุทธ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กาหนดกลยุทธในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์

1

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศหรือ
ภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

1

ปรั บ หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความ
เป็นประชาธิปไตย
พัฒนาการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ทางภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนา
องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหาสามารถ
จบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพ และดารงชีวิตอยู่ได้
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ปลูกจิตสานึกสร้างความผูกพันในองค์กร
และบรรยากาศมี ก ารท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข และการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง

2

3
4

5
2

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
เหมาะสม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

1

2

3

พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน โดยใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 กลยุทธ (Strategy) ( ต่อ )
ที่
พันธกิจ
3

พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย
รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์

ที่

กลยุทธ์

1

พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
พั ฒ นาการด าเนิ น งาน ด้ า นดู แ ลความสะอาด ความ
ปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
พัฒนาแผนงาน โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมและทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
พัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสาหรับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและทันต่อโลกปัจจุบัน
ระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ย
องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สั ง คม รวมถึ ง การ
บริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งแวดล้ อม กีฬา นันทนาการ
ด้านวัฒนธรรมและวิชาชี พตามความต้ องการของชุ ม ชน
ท้องถิ่น

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันของ
“มูลนิธิอาจารย์ดร.กมล ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษา”และทุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก
มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดย
ใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากร
บุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมี
เทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของวิ ท ยาลั ย ให้ มี ม าตรฐาน
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก กา ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พให้ มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำน โครงกำร กำรประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ไดจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับ เคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 34 วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 17
กาหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึ งได้
พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1. แบ่งตำมพันธกิจ
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มี 3 พันธกิจ 19 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรตลำดแรงงำน สังคม ในประเทศหรือภูมิภำคอำเซียน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน มีจานวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 - 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการ
พัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
2.1.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชิวิต
ประจาวัน และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. งานบริหารงานวิชาการ
2.1.3 ประเด็นที่
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
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2.1.4 การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการทดสอบทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ
2.1.3 ประเด็นที่
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.1.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. โครงการทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพ SVT
2.1.3 ประเด็นที่
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.4 การประเมิน
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-net)
2.1.3 ประเด็นที่
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-net)
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2.1.4 การประเมิน
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ
* กิจกรรมสารสนเทศ (20 ชั่วโมง)
2.1.3 ประเด็นที่
5.4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสนเทศภายในสถานศึกษา
2.1.4 การประเมิน
1.สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2.มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3.มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4.มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5.มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
2.1.3 ประเด็นที่
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.1.4 การประเมิน
1. ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรี ย นการสอนเทีย บกั บ จ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ องปฏิบัติการที่ใช้ในการจั ดการเรียนการสอนทั้ง หมดของ
สถานศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการนิเทศนักศึกษาทวิภาคี
2. โครงการเตรียมตัวออกฝึกอาชีพ
2.1.3 ประเด็นที่
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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2.1.4 การประเมิน
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีว ศึก ษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. งานสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
2. งานสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา (3 ด้าน)
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2.1.3 ประเด็นที่
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.4 การประเมิน
1.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 - 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
2.2.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการจิตอาสา
2. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. โครงการความดี 50 ชั่วโมง
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
*กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมธรรมะศึกษา
5. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
6. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
7. โครงการทอดกฐินสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
8. โครงการตักบาตรทาบุญปีใหม่
9. โครงการวันไหว้ครู
10. โครงการวันสาคัญทางศาสนา
11. โครงการลูกเสือเนตรนารี
12. โครงการคนดีศรี ทวบ.
13. โครงการปฐมนิเทศ
14. โครงการแรกพบร่วมสามัคคีที่บ้านฟ้าขาว
15. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
16. โครงการกลุ่มสัมพันธ์
17. โครงการปัญจมิตรเกมส์
18. โครงการ Twilight Sports Days
19. โครงการ Congratulations Night
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20. โครงการศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
21. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
22. โครงการเลือกประธานสาขา
23. โครงการประชาธิปไตย
24. โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
25. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
26. โครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2.2.3 ประเด็นที่
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2.4 การประเมิน
1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผู้เรียนร้อยละ 60-69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิ ตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผล
การประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
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อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อกท.) โดยได้รับผล
การประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผล
การประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
2.3 กลยุทธ์ที่ 1 - 3 พัฒนาการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น
2.3.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ในงาน
อาชีพและชีวิตประจาวันได้
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Rosetta stone
2. โครงการภาษาดีมีโอกาส
2.3.3 ประเด็นที่
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.3.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
2.4 กลยุทธ์ที่ 1 - 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.4.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการ Student Project
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*** โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
2. โครงการเชิญวิทยากร ปวช.
3. โครงการดูงานนอกสถานที่ ปวช.
4. โครงการเชิญวิทยากร (ปวส)
5. โครงการดูงานนอกสถานที่ (ปวส.)
6. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
2.4.3 ประเด็นที่
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.4.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ให้ ค รู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
2.4.2 แผนงาน โครงการ
2. โครงการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน งานวิจัย
2.4.3 ประเด็นที่
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.4.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับจังหวัด
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3. ผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีการนาไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับ จั งหวัดหรื อได้รั บรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับนานาชาติ
2.5 กลยุทธ์ที่ 1 - 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น ปฏิบัติได้
2.5.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
2.5.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการสร้างสรรค์ชื่อเสียงเกียรติยศสถานศึกษา
3. โครงการวันเกียรติยศ
4. โครงการมอบประกาศนียบัตร
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ
6. โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
7. โครงการ Singha R Intern
8. โครงการ Smartbiz
2.5.3 ประเด็นที่
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.5.4 การประเมิน
1. ผู้ เ รี ย นน้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 60 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็น ไทย เห็นคุณค่าและร่ว มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 60-69.99 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจ
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ในความเป็น ไทย เห็นคุณค่าและร่ว มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม หรือมี ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่ อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
4. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 80-89.99 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้ รับผล
การประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
2.5.2 แผนงาน โครงการ
1. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
2.5.3 ประเด็นที่
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.5.4 การประเมิน
1.ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
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2.5.2 แผนงาน โครงการ
1. งานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. งานแนะแนว
2.5.3 ประเด็นที่
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.5.4 การประเมิน
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกั บจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการและจรรยาบรรณให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ครูมีความตระหนักในหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 2 - 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากร
ทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ปลู กจิ ตส านึ กสร้างความผู้กพัน ในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุข และการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีคุณวุฒิที่เหมาะสม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานสรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานอัตรากาลัง
6. โครงการจัดที่ปรึกษาและ Home Room
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2.1.3 ประเด็นที่
3.1.3 การพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ
2.1.4 การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 - 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมถรรนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
2.2.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา
2. โครงการพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
3. งานนิเทศการสอนภายใน
4. งานบันทึกหลังสอน
2.2.3 ประเด็นที่
2.2.1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2.4 การประเมิน
1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PJBL Active Learning เป็นต้น
4. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารก าหนดการใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
2.3 กลยุทธ์ที่ 2 - 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1 เป้าประสงค์ มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1. งานสนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอก
2. งานทุนวิจัย,นวัตกรรม,สิ่งประดิษฐ์,งานสร้างสรรค์
3. โครงการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน งานวิจัย
(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2.3.3 ประเด็นที่
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
2.2.4 การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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พันธกิจที่ 3 พัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องประกอบ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
1.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม
และเปิดโอกาสทางการศึกษา
1.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา มีจานวน 11 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 3 - 1 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
2.1.1 เป้าประสงค์ มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่
2. งานจัดหา Hardware และ Software
3. งานซ่อมบารุง Hardware และ Software
2.1.3 ประเด็นที่
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.1.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
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3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก
ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
2.2 กลยุทธ์ที่ 3 - 2 พัฒนาการดาเนินงาน ด้านดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ด้าน
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
2.2.1 เป้าประสงค์ มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1. งานดูแลรักษาอาคาร - สถานที่
2.2.3 ประเด็นที่
5.2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.2.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก
ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการสื่ อ สารภายใน และภายนอกที่ ทั น สมั ย สะดวก
รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 - 3 พัฒนาแผนงานโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม
และทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3.1 เป้าประสงค์ มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
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2.3.2 แผนงาน โครงการ
1. งานจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานบารุงดูแลรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์
3. งานปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ/ครุภัณฑ์
4. โครงการพัฒนาอุปกรณ์กีฬา
2.3.3 ประเด็นที่
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2.3.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้
มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน
โครงการที่กาหนด
4. สถานศึ ก ษาจั ด สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
2.4 กลยุทธ์ที่ 3 - 4 พัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสาหรับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและทันต่อโลกปัจจุบัน
2.4.1 เป้าประสงค์ มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1. งานด้านจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
2. งานด้านบริการห้องสมุด
3. งานเทคนิคห้องสมุด
4. งานส่งเสริมการอ่าน

74
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2.4.3 ประเด็นที่
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2.4.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึ ก ษามี ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห้ อ งสมุ ด ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อ
การศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุ ดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่ งเรี ย นรู้ หรือสื่ อ อุปกรณ์ ห้ องเรียนเฉพาะทางครบทุ กสาขาวิ ช าที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2.5 กลยุทธ์ที่ 3 - 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
2.5.1 เป้าประสงค์ สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอก ในการจัดการศึกษาด้าน
ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
2.5.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมที่ 1 Thank you party
- กิจกรรมที่ 2 สวัสดีปีใหม่
- กิจกรรมที่ 3 รับรองสถานประกอบการ
2. โครงการเปิดโลกทวิภาคี
2.5.3 ประเด็นที่
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.5.4 การประเมิน
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีว ศึก ษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.6 กลยุทธ์ที่ 3 - 6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
2.6.1 เป้าประสงค์ สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอก ในการจัดการศึกษาด้าน
ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
2.6.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการเทคนิควิมลวิชาการ
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวส.
2. โครงการ Wbac FA Cup
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2.6.3 ประเด็นที่
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.6.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ให้ ค รู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.6.2 แผนงาน โครงการ
1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.6.3 ประเด็นที่
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2.6.4 การประเมิน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา
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2.7 กลยุทธ์ที่ 3 - 7 สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันของ”มูลนิธิอาจารย์ดร.กมล
ชูทรัพย์เพื่อการศึกษา”
2.7.1 เป้าประสงค์ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคม
2.7.2 แผนงานโครงการ
1. งานทุนการศึกษา
2.7.3 ประเด็นที่
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.7.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ให้ ค รู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
2.8 กลยุทธ์ที่ 3 - 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของ
สถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยการบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
2.8.1 เป้าประสงค์ มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.8.2 แผนงาน โครงการ
1. งานจัดทารายชื่อนักเรียน นักศึกษา
2. งานจัดทาทะเบียนนักเรียน
3. งานตรวจสอบคุณวุฒิภายในและภายนอก
4. งานรายงานผลการเรียนประจาภาคเรียน
5. งานออกหลักฐานการศึกษา
6. งานติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. งานบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ
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8. งานจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
9. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
10. งานประชาสัมพันธ์
2.8.3 ประเด็นที่
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.8.4 การประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
2.9 กลยุทธ์ที่ 3 - 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2.9.1 เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.9.2 แผนงาน โครงการ
1. งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
2. งานจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
3. งานจัดทาบัตรประจาตัวครูและบุคลากร
4. งานจัดหาแบบพิมพ์และเอกสารต่าง ๆ
5. งานติดตามนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน
6. งานบัญชีเรียกชื่อ
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
8. งานบริการอื่น ๆ
9. งานสารบรรณ
10. งานให้บริการด้าน Graphic และ Multimedia
11. งานพัฒนาความเร็ว Internet
12. งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
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13. งานพัฒนา Website วิทยาลัย
14. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. งานให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
16. งานประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศวิทยาลัย
17. งานพัฒนาโปรแกรม Sisa
18. งานแต่งตั้งกรรมการบริหารสถานศึกา
2.9.3 ประเด็นที่
5.4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสนเทศภายในสถานศึกษา
2.9.4 การประเมิน
1.สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2.มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3.มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4.มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5.มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
2.9.3 ประเด็นที่
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.9.4 การประเมิน
1. ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรี ย นการสอนเทีย บกั บ จ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ องปฏิบัติการที่ใช้ในการจั ดการเรียนการสอนทั้ง หมดของ
สถานศึกษา
2.9.3 ประเด็นที่
3.2.2 การบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
2.9.4 การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริห ารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
2.10 กลยุทธ์ที่ 3 - 10 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2.10.1 เป้าประสงค์ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย
2.10.2 แผนงาน โครงการ
1. งานจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
2. โครงการประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด (สอศ.)
3. โครงการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
2.10.3 ประเด็นที่
4-1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.10.4 การประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอก
2.10.3 ประเด็นที่
4-2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.10.4 การประเมิน
1. จานวนประเด็นทีม่ ีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
2.11 กลยุทธ์ที่ 3 - 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
2.11.1 เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.11.2 แผนงาน โครงการ
1. งานงบประมาณ
2. งานการเงินและบัญชี
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2.11.3 ประเด็นที่
3.2.2 การบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
2.11.3 การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัด
การศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริห ารจัดการข้ อ มู ล
สารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
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สรุปจานวน งาน โครงการ และงบประมาณ ปี 2561 (ตามพันธกิจ)
พ

ย

ป

ก

1

1

1

1

1

1

จน. งาน โครงการ

งบประมาณ
วิทยาลัย

รัฐบาล

นักศึกษา

รวม

งาน

คก.

รวม

1

3

7

10

363,100

2

2

1

25

26

1,711,730

1,711,730

1

3

3

-

2

2

468,540

468,540

1

1

4

4

-

7

7

252,027

252,027

1

1

4

5

3

8

11

801,800

801,800

7

49

56

3,597,197

รวมพันธกิจ 1

3,840,030

4,203,130

7,437,227

3,840,030

2

2

1

1

3

3

6

30,397,370

30,397,370

2

2

2

2

2

2

4

5,760

5,760

2

2

3

3

2

1

3

540,000

540,000

7

6

13

30,943,130

30,943,130

รวมพันธกิจ 2
3

3

1

1

3

-

3

2,400,000

2,400,000

3

3

1

2

1

-

1

5,200,000

5,200,000

3

3

1

3

3

1

4

2,070,000

2,070,000

3

3

1

4

4

1

5

190,000

190,000

3

4

2

5

-

2

2

233,000

233,000

3

4

2

6

-

3

3

244,256

244,256

3

4

3

7

1

-

1

80,000

80,000

3

5

4

8

10

-

10

633,300

633,300

3

5

5

9

18

-

18

2,222,835

2,222,835

3

5

5

11

2

-

2

100,000

100,000

3

5

6

10

1

2

3

16,000

16,000

รวมพันธกิจ 3

43

9

52

13,389,391

รวม 3 พันธกิจ

57

64

121

47,929,718

3,840,030

-

13,389,391

-

51,769,748

ใช้จริง
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งบประมาณปี 2561 ตามยุทธศาสตร์
รหัส

แผนงาน

100

ฝ่ายวิชาการ

112

กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ

200

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

300

สานักงานทะเบียนและวัดผล

400

สานักงานประกันคุณภาพ

500

ฝ่ายบริการสถานศึกษา

600

สานักผูบ้ ริหาร

700

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

800

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

ยุทธ 1

ยุทธ 2

4,455,157

ยุทธ 3

5,930

ยุทธ 4

ยุทธ 5

427,256

4,888,343

468,540

468,540

2,458,520

20,000

50,000

50,000

9,620,000
30,972,210
80,000
190,000
7,382,217

รวมงบประมาณ

30,998,140

9,860,000

52,088,836
51,769,748

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

557,256

2,578,520
279,810

279,810

16,000

16,000

885,825

10,505,825

110,500

31,082,710

600,000

680,000

1,080,000

1,270,000

2,972,135

51,769,748

บาท
บาท

งบประมาณปี 2562 ตามยุทธศาสตร์
รหัส

แผนงาน

100

ฝ่ายวิชาการ

200

ยุทธ 1

ยุทธ 2

492,500

31,000

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

2,589,370

3,000

300

สานักงานทะเบียนและวัดผล

3,500

400

สานักงานประกันคุณภาพ

500

ฝ่ายบริการสถานศึกษา

600

สานักผูบ้ ริหาร

700

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

800

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

4,262,971

4,786,471
2,592,370

8,150,000
30,700,000

266,900

270,400

75,000

75,000

721,000

8,871,000

110,500

30,810,500

386,000

386,000

1,691,869
3,085,370

30,734,000

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

รวมงบประมาณ

9,841,869

52,777,573
49,483,610

1,691,869
4,648,971

บาท
บาท

1,173,400

49,483,610
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งบประมาณปี 2563 ตามยุทธศาสตร์
รหัส

แผนงาน

100

ฝ่ายวิชาการ

200

ยุทธ 1

ยุทธ 2

ยุทธ 3

710,146

19,077

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

2,588,745

1,584

300

สานักงานทะเบียนและวัดผล

141,745

400

สานักงานประกันคุณภาพ

500

ฝ่ายบริการสถานศึกษา

600

สานักผูบ้ ริหาร

700

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

800

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

ยุทธ 4

ยุทธ 5

2,407,025

1,062,287

4,198,535

49,999

2,640,328

139,405

281,151

47,185

47,185

376,585

9,186,386

112,976

31,599,564

8,809,801
31,486,589
541,616
2,218,685
3,440,637

31,507,250

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

11,028,486

54,290,380
50,862,547

2,948,641

รวมงบประมาณ

541,616
149,097

2,367,782

1,937,534

50,862,547

บาท
บาท

งบประมาณปี 2564 ตามยุทธศาสตร์
รหัส

แผนงาน

100

ฝ่ายวิชาการ

200

ยุทธ 1

ยุทธ 2

745,292

20,022

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

2,716,869

1,662

300

สานักงานทะเบียนและวัดผล

148,761

400

สานักงานประกันคุณภาพ

500

ฝ่ายบริการสถานศึกษา

600

สานักผูบ้ ริหาร

700

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

800

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

2,526,154

1,114,862

4,406,330

52,473

2,771,004

146,305

295,065

49,521

49,521

395,223

9,641,042

118,567

33,163,502

9,245,819
33,044,935
568,422
2,328,493
3,610,922

33,066,619

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

11,574,312

56,760,799
53,379,856

3,094,576

บาท
บาท

รวมงบประมาณ

568,422
156,477

2,484,970

2,033,428

53,379,856
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งบประมาณปี 2565 ตามยุทธศาสตร์
รหัส

แผนงาน

100

ฝ่ายวิชาการ

200

ยุทธ 1

ยุทธ 2

773,530

20,780

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

2,819,805

1,725

300

สานักงานทะเบียนและวัดผล

154,397

400

สานักงานประกันคุณภาพ

500

ฝ่ายบริการสถานศึกษา

600

สานักผูบ้ ริหาร

700

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

800

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

2,621,865

1,157,102

4,573,277

54,461

2,875,992

151,848

306,245

51,397

51,397

410,198

10,006,321

123,059

34,419,999

9,596,124
34,296,940
589,958
2,416,715
3,747,732

34,319,446

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

12,012,839

58,951,909
55,402,309

3,211,823

บาท
บาท

รวมงบประมาณ

589,958
162,405

2,579,120

2,110,470

55,402,310
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ส่วนที่ 2 แบ่งตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ด้าน 21 ประเด็นที่ ซึ่งจาแนกตามตารางดังต่อไปนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
ด้ำน

พันธกิจ

1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู
เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

1-1 ปรับหลักสูตรให้
1.โครงการพัฒนารายวิชาร่วมกับ
สอดคล้องกับความต้องการ สถานประกอบการ
โดยการพัฒนามาตรฐาน
หลักศุตรกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล

งบประมำณ

ประเด็นที่

4,000.00 2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือ ปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
3.1.2 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษามีทักษะ
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

กลยุทธ
1-3 พัฒนาการสอนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ให้
ผู้เรียนมีศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น

งำน/โครงกำร
1.โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านโปรแกรม Rosetta stone
2.โครงการภาษาดีมีโอกาส

งบประมำณ

ประเด็นที่

468,540.00 1.5 ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
-
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษามีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี

พันธกิจ

กลยุทธ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 1-4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด
คุณภาพและสมรรถนะ
มีความคิดสร้างสรรค์
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

งำน/โครงกำร
1.โครงการ Student Project
2.โครงการ Smartbiz
3. โครงการสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
งานวิจัย (นักศึกษา)

งบประมำณ

ประเด็นที่

- 1.4 ผลงานของผู้เรียน
10,000.00 ด้านนวัตกรรม
- สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษามีทักษะ
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี ( ต่อ )

พันธกิจ

กลยุทธ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 1-5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและสมรรถนะ
ความรู้ คิดเป็น ทาเป็น
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ ปฏิบัติได้
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

งำน/โครงกำร
1.งานสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
2.โครงการ Singha R Intern

3.งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิมลบริหารธุรกิจ
4.โครงการทดสอบทักษะวิชาชีพ
สู่ความเป็นเลิศ
5.โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
6.โครงการทดสอบมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพ SVT

งบประมำณ

ประเด็นที่

- 1.1 การดูแลและแนว
แนวผู้เรียน
1,000.00 1.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
30,000.00 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
260,000.00 1.5 ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
7,800.00
30,000.00

1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.2 ดำนทักษะและกำรประยุกตใช้
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษามีทักษะ
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี ( ต่อ )

พันธกิจ

กลยุทธ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 1-5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและสมรรถนะ
ความรู้ คิดเป็น ทาเป็น
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ ปฏิบัติได้
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

งำน/โครงกำร
7.โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net)
8.งานสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
9.งานสารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
(3 ด้าน)
10.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

งบประมำณ

ประเด็นที่

60,000.00 1.7 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
อาชีวศึกษา (V-net)
1.8 การมีงานทา
และศึกษาต่อของ
- ผู้สาเร็จการศึกษา

4.2 การระดม
74,600.00 ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภู มิ ใ จและรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี
ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน สังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

1-2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย รู้จักการ
ทางานเป็นทีม มีความเป็น
ประชาธิปไตย

1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15
ปี อย่ามีคุณภาพ
*กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ธรรมะศึกษา
2.โครงการแรกพบร่วมสามัคคีที่
บ้านฟ้าขาว
3.โครงการกลุ่มสัมพันธ์
4.โครงการปฐมนิเทศ
5.โครงการปัจฉิมนิเทศ
6.โครงการวันเกียรติยศ
7.โครงการสร้างสรรค์ชื่อเสียง
เกียรติยศสถานศึกษา
8.โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
9.โครงการ Wbac FA Cup
10.โครงการพัฒนาอุปกรณ์กีฬา
11.โครงการป้องกันสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งบประมำณ

ประเด็นที่
1.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

100,000.00
39,320.00
150,000.00
13,000.00
420,800.00
5,000
226,000.00
50,000.00
50,000.00
103,400.00
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภู มิ ใ จและรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี
ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพ และสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการตลาดแรงงาน
สั ง คม ในประเทศหรื อ
ภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ

1-2 พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี จิ ต
สาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
ระเบี ย บวิ นั ย รู้ จั ก การ
ทางานเป็นทีม มีความเป็น
ประชาธิปไตย

งำน/โครงกำร
12.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
13.โครงการคนดีศรีทวบ.
14.โครงการความดี 50 ชั่วโมง
15.โครงการทอดกฐินสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร
16.โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
17.โครงการวันไหว้ครู
18.โครงการมอบประกาศนียบัตร
19.โครงการวันสาคัญทางศาสนา
20.โครงการตักบาตรทาบุญปีใหม่
21.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
22.โครงการศูนย์วัฒนธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ

งบประมำณ

ประเด็นที่

- 1.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
20,000.00
60,000.00
57,000.00
300,000.00
80,000.00
55,010.00
10,000.00
100,000.00
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มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ด้ำน
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ต่อ )
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภู มิ ใ จและรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี
ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพ และสมรรถนะ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการตลาดแรงงาน
สั ง คม ในประเทศหรื อ
ภูมิภาคอาเซียน

1-2 พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี จิ ต
สาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
ระเบี ย บวิ นั ย รู้ จั ก การ
ทางานเป็นทีม มีความเป็น
ประชาธิปไตย

23.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24.โครงการประชาธิปไตย
25.โครงการลูกเสือเนตรนารี
26.โครงการเลือกประธานสาขา
27.โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
28.โครงการปัญจมิตรเกมส์
29.โครงการ Twilight Sports
Days
30.โครงการ Congratulation
Night
31.องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)
32.โครงการจิตอาสา
33.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งบประมำณ

ประเด็นที่

5,000.00 1.2 ผู้เรียนมี
5,000.00 คุณลักษณะที่พึง
40,000.00 ประสงค์
450,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
-
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ด้ำน
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เ รี ย น ชุ ม ช น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม
หรื อ ก าหนดรายวิ ช าใหม่ หรื อ กลุ่ ม วิ ช า
เพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อกั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

2.พัฒ นาศักยภาพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

2-1 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ หรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ โครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ปลูกจิตสานึก
สร้างความผู้กพันในองค์กร
และบรรยากาศมีการทางาน
อย่างมีความสุข และการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง

1.โครงการจัดที่ปรึกษาและ
Homeroom
2.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง
3.โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือผู้ปกครองในการดูแล
นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
4.งานแนะแนว
5.งานอัตรากาลัง
6.งานบริหารงานวิชาการ
7.งานสรรหาและจัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8.งานประเมินการสอนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมำณ

ประเด็นที่

170.00
3,000.00

1.1การดูแลและ
แนะแนวผู้เรียน

300.00
27,200,000.00

-

3.1.1 การจัดการ
เรียนการสอน
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ด้ำน
2 . 2 ด้ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น
อำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา
และมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการ
พัฒ นาอย่ างเปนระบบต่ อ เนื่ อ ง เพื่อเปนผู้
พร้ อมทั้ง ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและความ
เข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ จั ด การ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นทั้ ง วั ย
เรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
ตามระเบี ย บหรื อ ข้ อบั ง คับ เกี่ ย วกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ ล ะหลั ก สู ต ร ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ
ดูแลให้ ครู จั ดการเรี ย นการสอนรายวิ ช าให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

2. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

2-1 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ หรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ โครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ปลูกจิตสานึก
สร้างความผู้กพันในองค์กร
และบรรยากาศมีการทางาน
อย่างมีความสุข และการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง

9.งานสถิติและการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
10.งานสวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
11.โครงการส่งเสริมสุขภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
12.งานสนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ใบเกียรติคุณยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอก
13. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งบประมำณ

ประเด็นที่

-

2,773,000.00
20,000.000
10,000.00

400,000.00

3.1.3 การ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.2 ด้ ำ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
อำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนทั้งวัย
เรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึ ก ษา
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

พันธกิจ

กลยุทธ

2. พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ห น้ า ที่ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

2-2 พัฒนาครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมทั้งประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

งำน/โครงกำร

1. โครงการจัดทาแผนการ
เรียนรู้รายวิชา

2. งานบันทึกหลังสอน
3. งานนิเทศการสอนใน
สถานศึกษา

งบประมำณ

ประเด็นที่

880.00 2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทา
แผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
880.00 3.1.1 การจัดการ
- เรียนการสอน
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.2 ด้ ำ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
อำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ได้ รั บ การพั ฒ นาอยางเป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ เรี ยนทั้ งวัย
เรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึ ก ษา
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกตอง ครบถ้วน สมบูรณ์

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

2. พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ห น้ า ที่ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

2-3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการผลิต
งานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. งานทุนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2. โครงการสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงงาน งานวิจัย
(ครุและบุคลากรทางการศึกษา)

งบประมำณ

ประเด็นที่

500,000.00 3.1.1 การจัดการ
เรียนการสอน
30,000.00 3.1.3 การพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล งเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพ ร ะ บ บ
บุคลำกร
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-1 พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี

1.งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร-สถานที่
2.งานประเมินความพึง
พอใจอาคารเรียนห้องปฏิบัติ
และประกอบ

งบประมำณ

ประเด็นที่

1,000,000.00 5.2 ระบบ
สาธารณูปโภค
- พื้นฐาน

99
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล งเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพ ร ะ บ บ
บุคลำกร ( ต่อ )
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-2 พัฒนาการดาเนินงาน ด้าน 1.งานดูแลอาคาร-สถานที่
ดูแลความสะอาด ความ
ปลอดภัย ด้านบริหารความ
เสี่ยงที่สาคัญ

งบประมำณ

ประเด็นที่

5,200,000.00 5.2 ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

-

100
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น
บุคลำกร ( ต่อ )

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

1. งานด้านจัดหา
ทรัพยากรห้องสมุด
2. งานด้านบริการห้องสมุด
3. งานเทคนิคห้องสมุด
4. งานส่งเสริมการอ่าน
5. งานประเมินความพึง
พอใจการใช้ห้องสมุด
6. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

งบประมำณ

ประเด็นที่

188,000.00
2,000.00
-

101
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 2. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บุคลำกร ( ต่อ )
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
( ต่อ )

1. งานรับสมัครนักเรียน
นักศึกษา
2. งานจัดทาบัตรประจาตัว
นักศึกษา
3. งานจัดทาบัตรประจาตัว
ครูและบุคลากร
4. งานจัดทารายชื่อนักเรียน
นักศึกษา
5. งานจัดทาทะเบียน
นักศึกษา

งบประมำณ

ประเด็นที่

3,000.00
52,000.00
1,000.00
500.00

102
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 2. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บุคลำกร ( ต่อ )
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
( ต่อ )

6. งานตรวจสอบคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก
7. งานจัดหาแบบพิมพ์และ
เอกสารต่าง ๆ
8. งานติดตามนักเรียน
นักศึกษาออกกลางคัน
9. งานรายงานผลการเรียน
ประจาภาคเรียน

งบประมำณ

ประเด็นที่

3,500.00
191,860.00
3,300.00

103
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 2. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บุคลำกร ( ต่อ )
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
( ต่อ )

10. งานออกหลักฐาน
การศึกษา
11. งานติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา
12. งานบัตรอนุญาตเข้า
ห้องสอบ
13. งานบัญชีรายซื่อ

งบประมำณ

ประเด็นที่

20,000.00
-

2,500.00
2,150.00

104
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 2. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บุคลำกร ( ต่อ )
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
( ต่อ )

14. งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
15. งานบริการอื่น ๆ
16. งานสารบรรณ

งบประมำณ

788,825.00
96,000.00
1,000.00

ประเด็นที่

105
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นภู มิ
ทั ศ น์ สภำพแวดล้ อ ม อำคำรสถำนที่
ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ำร
ครุภัณฑ์

พันธกิจ

3 พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

งบประมำณ

ประเด็นที่

3-1 พัฒนาและดูแลสถาพ
1. งานปรับปรุง ซ่อมแซ่ม
แวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
อาคาร-สถานที่
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
อยูในสภาพใช้การได้ดี

1,000,000.00 2.3.2 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่
ด้านครุภัณฑ์

3-2 พัฒนาการดาเนินงาน ด้าน 1.งานดูแลรักษาอาคารดูแลความสะอาด ความ
สถานที่
ปลอดภัย ด้านบริหารความ
เสี่ยงที่สาคัญ

5,200,000.00

106
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นภู มิ
ทั ศ น์ สภำพแวดล้ อ ม อำคำรสถำนที่
ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ำร
ครุภัณฑ์ ( ต่อ )

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

3-3 พัฒนาแผนงาน โครงการ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
ที่เหมาะสมและทันสมัย
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1.งานจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์
2.งานบารุงดูแลรักษาพัสดุ/
ครุภัณฑ์
3.งานปรับปรุงซ่อมแซม
พัสดุ/ครุภัณฑ์

งบประมำณ

ประเด็นที่

1,320,000.00 5.1 อาคารสถานที่
50,000.00 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
โรงฝึกงาน หรืองาน
650,000.00 ฟาร์ม

107
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-3 พัฒนาแผนงาน โครงการ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
ที่เหมาะสมและทันสมัย
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
1.1 กิจกรรมสารสนเทศ
2. งานให้บริหารด้าน
Graphic and Multimedia
3. งานพัฒนาความเร็ว
Internet
4. งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
บริหารเพื่อความปลอดภัย

งบประมำณ

ประเด็นที่

298,160.00
1,000,000.00
-

5.4 ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้าน
สารสนเทศ
ภายใน
สถานศึกษา
5.5 การเข้าถึง
ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อ

108
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( ต่อ ) บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-1 พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิท้ศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
อยูในสภาพใช้การได้ดี ( ต่อ )

5. งานพัฒนา Website
วิทยาลัย
6. โครงการจัดทา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
7. งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานให้บริการศูนย์
คอมพิวเตอร์
9.งานประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการระบบ
สารสนเทศวิทยาลัย

งบประมำณ

ประเด็นที่
การจัดการเรียน
การสอนในชั้น
เรียน

20,000.00
-
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบ
ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( ต่อ ) บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3-3 พัฒนาแผนงาน โครงการ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
ที่เหมาะสมและทันสมัย
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

10. งานจัดหา Hardware
และ Software
11. งานซ่อมบารุง
Hardware และ software
12. งานพัฒนาโปรแกรม
Sisa

งบประมำณ

1,000,000.00
400,000.00
60,000.00

ประเด็นที่

110
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
พันธกิจ
กลยุทธ
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่ อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.4 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น 3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ 3-11 พัฒนาระบบบริหาร
งบประมำณ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย จัดการด้านการเงินและ
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี งบประมาณ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

งำน/โครงกำร

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานงบประมาณ

งบประมำณ

ประเด็นที่

100,000.00 3.2.2 การบริหาร
- จัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ( ต่อ )
ด้ำน
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการ
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสาคัญที่หนวยงาน ต้นสังกัด หรือ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ก า กั บ ดู แ ล ส ถ า น ศึ ก ษ า
มอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บ ริ ห าร
ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาแล้ ว ผู้ เ รี ย น
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ย วข้ องทั้งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวด เร็ว และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

3-8 มีการกาหนดทิศทางและ
นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดย
ใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากร
บุคคล และนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ และประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิค
วิธีการที่ทันสมัยและ
หลากหลาย

1.งานแต่งตั้ง
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา
2.งานจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา
3.งานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงาน

งบประมำณ

ประเด็นที่

8,000.00 3.2.1 การบริ ห าร
สถานศึ ก ษาแบบมี
ส่วนร่วม
1,500.00
1,000.00
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ด้ำน
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ ว มมื อ
กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและ ต่ า งประเทศ ในก า ร จั ด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคม
แหงการเรียนรู้

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสิ ร มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

3-5 ระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

1. โครงการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการและ
หน่วยงานภายนอก
2. โครงการนิเทศนักศึกษา
ทวิภาคี
3. โครงการเตรียมตัวออก
ฝึกอาชีพ
4. โครงการเปิดโลกทวิภาคี
5. งานประชาสัมพันธ์

งบประมำณ

ประเด็นที่

230,000.00 4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
4,000.00
1,000.00
3,000.00
600,000.00
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( ต่อ )
ด้ำน
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ ว มมื อ
กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและ ต่ า งประเทศ ในก า ร จั ด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคม
แหงการเรียนรู้ (ต่อ)

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสิ ร มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

3-6 สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ
สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ
ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพ
ตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
ระดับ ปวช.
*โครงการเชิญวิทยากร
*เทคนิควิมลวิชาการ
*โครงการดูงานนอก
สถานที่
2. โครงการเชิญวิทยากร
(ปวส.)
3. เทคนิควิมลวิชาการ
(ปวส.)
4. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ (ปวส)
5. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ

งบประมำณ

ประเด็นที่

4.2 การระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

11,171.40
154,256.25
154,256.25
12,000.00
40,000.00
- 4.3 การบริการชุมชน
และจิตอาสา
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( ต่อ )
ด้ำน
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ ว มมื อ
กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและ ต่ า งประเทศ ในก า ร จั ด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคม
แหงการเรียนรู้ (ต่อ)

พันธกิจ

3. พั ฒ นาคุ ณ ภ าพร ะ บ บ
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย
รวดเร็ ว และส่ ง เสิ ร มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

กลยุทธ

3-7 สนับสนุนทุนการศึกษา
และทุนอาหารกลางวันของ
“มูลนิธิ อาจารย์ดร.กมล
ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษา”

งำน/โครงกำร

1. งานทุนการศึกษาภายใน
1.1 กิจกรรมทุนภายใน
มูลนิธิอาจารย์ ดร.กมล
ชูทรัพย์เพื่อการศึกษา
1.2 กิจกรรมกองทุนสาย
ธารน้าใจสู่ลูกทวบ.
2. กิจกรรมทุนภายนอก
3. ทุนอาหารกลางวัน+ เงิน
สนับสนุนโรงเรียนสามัญ
4. กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กยศ.
5. กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กรอ.

งบประมำณ

ประเด็นที่

80,000.00 4.2 การระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( ต่อ )
ด้ำน
3.2 ด้ ำ นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ เรี ย น หรื อ ร่ ว มกับ บุ คคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

1. จัดการศึกษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ
ผู้ เ รี ย นให้ ไ ด้ ม าตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน สั ง คม ใน
ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ภู มิ ภ า ค
อาเซียน

1-4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มี
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการนา
องค์ความรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน

1. โครงการสร้างสรรค์ สื่อ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
โครงงาน งานวิจัย
(นักศึกษา)

งบประมำณ

ประเด็นที่

- 1.4 ผลงานของ
ผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หริอ
งานวิจัย
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( ต่อ )
ด้ำน
3.2 ด้ ำ นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ เรี ย น หรื อ ร่ ว มกับ บุ คคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
( ต่อ )

พันธกิจ

กลยุทธ

งำน/โครงกำร

2. พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ห น้ า ที่ ที่
รับผิดชอบมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

2-3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการผลิต
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. งานทุน งานวิจัย
นวัตกรรม,สิ่งประดิษฐ์,งาน
สร้างสรรค์
2. โครงการสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงงาน งานวิจัย
(ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา)

งบประมำณ

ประเด็นที่

500,000.00 3.1.1 การจัดการ
เรียนการสอน
3.1.3 การพัฒนา
30,000.00 ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
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มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพ
ด้ำน
พันธกิจ
กลยุทธ
4.1 ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒ นามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้ว ยการประเมิ น คุณภาพภายใน
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดย
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฏกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 3 พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ 3-10 พัฒนาระบบและกลไก
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
บริ ห ารจั ด การให้ ทั น สมั ย การประกันคุณภาพให้มี
รวดเร็ ว และส่ ง เสริ ม การมี ประสิทธิภาพ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

งำน/โครงกำร

1. งานจัดทารายงาน
ประเมินคุณภาพในประจาปี
2. โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในต้นสังกัด (สอศ.)
3. โครงการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)

งบประมำณ

ประเด็นที่

1,000.00 4-1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน
5,000.00 คุณภาพภายใน
4-2 ระดับคุณภาพใน
10,000.00 การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
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กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
การจัดการศึกษาไปสู่ความสาเร็จตามเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องมีกระบวนการการบริหารจัดการที่ดีและปัจจัยที่สาคั ญของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี ได้แก่ การวางแผน ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุให้สถานศึกษาจัดทาแ ผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการกาหนดแผนงาน โ ครงการ กิจกรรม
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรจุเป้าประสงค์ที่สถานศึกษากาหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสาคัญต่อสถานศึก ษา ซึ่งในการขับเคลื่ อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้กาหนดเป็น พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวช.
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.ร้อยละของนักศึกษาระดับ
1 61-100-1-1-1-1-01-00
100 100
100
100
100 ปวช. และ ปวส. มีตารางเรียน
งานการบริหารงานวิชาการ
300 และ ระดับ ปวส. มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ของ ของ
ของ
ของ
ของ ตารางสอนครบทุกระดับชั้น
61-100-1-1-1-1-01-01
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
*กิจกรรมที่ 1 จัดทาตาราง
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวช.
ทุก ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
เรียน ตารางสอน
และ ระดับ ปวส. มีทักษะวิชาชีพ ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น
ทักษะชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
ที่

แผนงำนโครงกำร

1

งานการบริหารงานวิชาการ
61-100-1-1-1-1-01-02
*กิจกรรมที่ 2 ตรวจแฟ้ม
สะสมงานของนักศึกษา

งบประมำณ

วัตถุประสงค์
- 1.เพื่อให้ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
2.เพื่อให้ครูกากับ ติดตาม
และประเมินผลการสอนใน
รูปแบบใบงาน

2561
ร้อยละ
100 ของ
นักศึกษา
ทั้งหมด

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100 ของ 100 ของ 100 ของ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด

2565
ร้อยละ
100 ของ
นักศึกษา
ทั้งหมด

กำรประเมิน
1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ส่งแฟ้มสะสมงาน
โดยผ่านการกากับ
ติดตามการตรวจแฟ้ม
สะสมงานของ
นักศึกษา
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
ที่

แผนงำนโครงกำร

1

งานการบริหารงานวิชาการ
61-100-1-1-1-1-01-03
*กิจกรรมที่ 3 เลือก
สาขาวิชา

งบประมำณ

วัตถุประสงค์
- 1.เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ปวช.ชั้นปีที่ 1 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกสาขาวิชาที่เรียน
2.เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ปวช.ชั้นปีที่ 1 มีทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา

2561
ร้อยละ
100 ของ
นักศึกษา
ระดับ
ปวช.ชั้น
ปีที่ 1

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100 ของ 100 ของ 100 ของ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปวช.ชั้น ปวช.ชั้น ปวช.ชั้น
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1

2565
ร้อยละ
100 ของ
นักศึกษา
ระดับ
ปวช.ชั้น
ปีที่ 1

กำรประเมิน
1.ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปวช.1 ชั้นปีที่ 1
ที่ลงทะเบียนเลือก
สาขาวิชา
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
ที่

แผนงำนโครงกำร

1

งานการบริหารงาน
วิชาการ
61-100-1-1-1-1-01-04
*กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์
ข้อสอบภาคทฤษฎี

งบประมำณ

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 1.ร้อยละของวิชาที่
- 1. เพื่อให้ครูรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง หลักการความ
100
100
100
100
100
นามาวิเคราะห์
ยาก ง่าย ของข้อสอบโดย ของวิชา ของวิชา ของวิชา ของวิชา ของวิชา ข้อสอบ
เน้นความรู้เชิงทฤษฏี
ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี
2. เพื่อให้ครูพัฒนาด้าน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 2.ร้อยละของวิชาที่มี
ทักษะวิชาชีพ ให้เป็นไป
100
100
100
100
100
มาตรฐานความยาก
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ของวิชา ของวิชา ของวิชา ของวิชา ของวิชา ง่าย
อาชีวศึกษา
ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี
วัตถุประสงค์

122
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
ที่
2

แผนงำนโครงกำร
61-100-1-1-1-1-02-00
โครงการทดสอบมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพ SVT

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30,000 และทักษะวิชาชีพ
60
65
70
75
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ของ
ของ
ของ
ของ
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ที่เข้า
ที่เข้า
ที่เข้า
ที่เข้า
ในชีวิตประจาวัน
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2565
ร้อยละ
80
ของ
นักศึกษา
ที่เข้า
ทดสอบ

กำรประเมิน
1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รางวัลจากการ
ทดสอบมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพ SVT

123
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
3 61-100-1-1-1-1-03-00
80
82
84
86
88
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
โครงการทดสอบวิชาชีพสู่
260,000 และทักษะวิชาชีพ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ ทักษะวิชาชีพระดับ
ความเป็นเลิศ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา สถานศึกษา
ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่
2.เพื่อให้นักศึกษามี
80
82
84
86
88
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ในชีวิตประจาวัน
ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

ที่เข้า
แข่งขัน

124
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
ที่

แผนงำนโครงกำร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
82
84
86
ของ
ของ
ของ
ของ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ที่เข้า
ที่เข้า
ที่เข้า
ที่เข้า
แข่งขัน แข่งขัน แข่งขัน แข่งขัน

กำรประเมิน
2565
ร้อยละ 3. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
88
ของ ทักษะวิชาชีพระดับภาค
นักศึกษา
ที่เข้า
แข่งขัน

125
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ร้อยละของนักศึกษาด้าน
4 61-100-1-1-1-1-04-00
100
100
100
100
100 ความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่า
โครงการประเมินมาตรฐาน
7,800 นามาประยุกต์ใช้ใน
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ กว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
ชีวิตประจาวัน
วิชาชีพ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา เต็ม
ปวช.3
และ
ปวส.2

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
วิชาชีพและการประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้

ปวช.3
และ
ปวส.2

ปวช.3
และ
ปวส.2

ปวช.3
และ
ปวส.2

ปวช.3
และ
ปวส.2

2. ร้อยละชองนักศึกษาด้าน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทักษะและการประยุกต์ใช้
100
100
100
100
100
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของคะแนนเต็ม
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
และ
และ
และ
และ
และ
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2

126
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
3. เพื่อให้นักศึกษาผ่านการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.ร้อยละของนักศึกษาที่
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
100
100
100
100
100 ผ่านการประเมิน
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ มาตรฐานวิชาชีพในครั้ง
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา แรกเทียบกับนักศึกษาที่
ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3 ลงทะเบียนเรียนครบทุก
และ
และ
และ
และ
และ รายวิชาตามโครงสร้าง
ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 หลักสูตร

127
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ร้อยละของนักศึกษา
5 61-100-1-1-1-1-05-00
โครงการทดสอบทาง
60,000 ปวช. ชัน้ ปีที่ 3 และ ปวส. ชัน้ 70 ของ 71 ของ 72 ของ 73 ของ 74 ของ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
ปีที่ 2 มีความรู้นามา
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา และ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้
การศึกษาระดับชาติ ด้าน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ปวช.3/ ปวช.3/ ปวช.3/ ปวช.3/ ปวช.3/ คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนน
อาชีวศึกษา V-NET
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 ปวส.2 เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ปวช. ชัน้ ปีที่ 3 และ ปวส. ชัน้
ปีที่ 2 มีทักษะวิชาชีพและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2
ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา V-NET
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
6 61-800-1-1-1-1-06-00
1.มีสมรรถนะในการใช้งาน 100
100
100
100
100 1.ผลสัมฤทิ์ทางการ
โครงการเรียนดีเรียนฟรี 15
อินเตอร์เน็ต
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ปี อย่างมีคุณภาพ
เบื้องต้น และวิชา
*กิจกรรมสารสนเทศ
298,160
คอมพิวเตอร์ในงาน
(20ชั่วโมง)
อาชีพ
*หนังสือเรียน
*เครื่องแบบ
*อุปกรณ์การเรียน
งานอุปกรณ์การเรียนสาย
อาชีพ อาชีวศึกษา

1,234,500
1,169,100
567,870
570,400
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อเตรียมความพร้อมใน ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2 1 นักเรียน นักศึกษา
7 61-100-1-1-1-1-07-00
โครงการเตรียมความพร้อม
1,000 เรื่องหน้าที่งานในการฝึก
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง ได้เตรียมความพร้อม
เข้าสู่การฝึกอาชีพ
อาชีพ
เรื่องหน้าที่งานในการ
เตรียมตัวออกฝึกอาชีพ

2. เพื่อเตรียมความพร้อม

ฝึกอาชีพ โดยมีสถาน

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประกอบการมาชี้แจง

ประสงค์

2. นักเรียน นักศึกษา

3. เพื่อทาความเข้าใจการ

เข้าใจคุณลักษณะที่พึง

ฝึกอาชีพระหว่างสถาน

ประสงค์ในการ

ประกอบการ นักเรียน

ปฏิบัติงาน

นักศึกษา และผู้ปกครอง

3. นักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการฝึกอาชีพ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค 1. สร้างขวัญกาลังใจให้
8 61-100-1-1-1-1-08-00
โครงการนิเทศนักศึกษา
4,000 นักเรียน นักศึกษา ในการฝึก เรียนละ เรียนละ เรียนละ เรียนละ เรียนละ นักเรียน นักศึกษา ในการ
3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง ฝึกอาชีพในสถาน
อาชีพในสถานประกอบการ
ทวิภาคี
ต่อ 1
ต่อ 1
ต่อ 1
ต่อ 1
ต่อ 1 ประกอบการ
2. เพื่อติดตามและประเมิน
ร้านที่
ร้านที่
ร้านที่
ร้านที่
ร้านที่ 2. ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของการฝึก
อาชีพของนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ความก้าวหน้าของการฝึก
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
3. เพื่อวัดและประเมินผลการ
อาชีพของนักเรียน นักศึกษา
ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ
ปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาและ

3. วัดและประเมินผลการ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาและ

ปฏิบัติงาน และการปรับตัวใน

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ

การทางาน

ปฏิบัติงาน และการปรับตัว
ในการทางาน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
4. เพื่อแลกเปลี่ยน
4. เแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผล

ดาเนินงานงานการจัดการ

การดาเนินงานงาน

อาชีวศึกษากับสถาน

การจัดการอาชีวศึกษา

ประกอบการ

กับสถานประกอบการ

5. เพื่อรวบรมข้อมูลสถาน

5. รวบรมข้อมูลสถาป

ประกอบการและนามา

ระกอบการและนามา

ประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินการจัดการ
อาชีวศึกษา

132
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
เพื่อสารวจและติดตาม ร้อยละ 80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละนักเรียน
9 61-300-1-1-1-1-09-00
งานสารวจผู้สาเร็จ
- การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของผู้สาเร็จ ของผู้สาเร็จ ของผู้สาเร็จ ของผู้สาเร็จ ของผู้สาเร็จ นักศึกษามีงานทา
และศึกษาต่อของ
การศึกษามี การศึกษามี การศึกษามี การศึกษามี การศึกษามี และศึกษาต่อไม่
การศึกษาที่ได้งานทา
นักเรียนนักศึกษาที่
งานทาใน
งานทาใน
งานทาใน
งานทาใน
งานทาใน
น้อยกว่าร้อยละ
หรือประกอบอาชีพ
สาเร็จการศึกษา
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
80
อิสระหรือศึกษาต่อ
ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ
ภายใน 1 ปี
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
ภาครัฐและ ภาครัฐและ ภาครัฐและ ภาครัฐและ ภาครัฐและ
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีศักยภาพในการปฎิบัติงานได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับติดตาม
ประเมินผล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
เพื่อประเมินความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การประเมินความพึงพอใจ
10 61-300-1-1-1-1-10-00
80ของ 81ของ 82ของ 83ของ 84ของ 3 ด้าน
งานระดับความพึงพอใจของ
- พึงพอใจของสถาน
ประกอบการจากหัวหน้า
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ด้านที่ 1 ด้านความรู้ไม่
สถานประกอบการ
งานที่นักเรียนนักศึกษาไป นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ย
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
ทางานและศึกษาต่อ
ไป
ไป
ไป
ไป
ไป
ไม่น้อยกว่า 4.50
หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
ทางาน ทางาน ทางาน ทางาน ทางาน ด้านที่ 2 ด้านทักษะและ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
และ
และ
และ
และ
และ
การประยุกต์ใช้ ไม่น้อย
การศึกษา
ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ กว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.50
ด้านที่ 3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.50
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 61-200-1-1-2-2-01-00
1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการจิตอาสา
- ความรู้ความเข้าใจในการ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
61-101-1-1-2-2-01-01
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิต
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
สาธารณะ มีความตระหนัก เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
61-102-1-1-2-2-01-02
ถึงการมีจิตอาสาช่วยเหลือ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์มีความ
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
ชุมชน หรือสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม มี
61-103-1-1-2-2-01-03
2.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนเข้า
จิตอาสาในการทางาน
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
ร่วมในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของ
ทั่วไป
มีจิตอาสา ตลอดจนได้รับ
สาธารณะ
61-104-1-1-2-2-01-04
ประสบการณ์จากการ
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางาน
ธุรกิจ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-105-1-1-2-2-01-05
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์

61-106-1-1-2-2-01-06
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม

61-107-1-1-2-2-01-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก

61-108-1-1-2-2-01-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
พื้นฐาน

61-109-1-1-2-2-01-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักศึกษามี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
2 61-200-1-1-2-2-02-00
- ความรู้เกี่ยวกับการ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80ขึ้นไปมีคุณลักษณะ
61-101-1-1-2-2-02-01
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม อันพึงประสงค์มีความ
61-102-1-1-2-2-02-02
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม รับผิดชอบต่อสังคม มี
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
2. เพื่อเป็นการปลูก
จิตอาสาในการทางาน
61-103-1-1-2-2-02-03
จิตสานึกในการ
เพื่อประโยชน์ของ
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาธารณะ
61-104-1-1-2-2-02-04
และ
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
61-105-1-1-2-2-02-05
ชุมชน ท้องถิ่นของ
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการจัดการ
ตนเอง
โลจิสติกส์
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-106-1-1-2-2-02-06
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม

61-107-1-1-2-2-02-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

61-108-1-1-2-2-02-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน

61-109-1-1-2-2-02-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อส่งเสริมและ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.นักศึกษาร้อยละ 80
3
61-102-1-1-2-2-03-00
- สนับสนุนให้นักศึกษามีจิต 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ ทาความดีเพื่อสังคมและ
โครงการความดี 50 ชั่วโมง
สาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ สาธารณประโยชน์ไม่
มีคุณธรรมจริยธรรมมี
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
ระเบียบวินัย รู้จักการ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
ทางานเป็นทีม มีความ
เป็นประชาธิปไตย
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
4
61-200-1-1-2-2-04-00
และสานึกในความสาคัญ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของพระพุทธศาสนา
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ปี อย่างมีคุณภาพ
ความเข้าใจ และซาบซึ้งใน กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์มีคุณธรรม
*กิจกรรมธรรมะศึกษา
25,000 คุณของพระรัตนตรัย
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
- พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมะ
3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
67,000
และสิทธิของตนเอง มี
- ค่าสอนจริยธรรม/ถวายอาหาร
พระพุทธศาสนาและ
จรรยาบรรณใน
พระ/ค่าเดินทาง
หลักธรรมอย่างถูกต้อง
8,000 4 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
วิชาชีพ
- ทดสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
การคิดและการปฏิบตั ิตน
อย่างถูกต้องตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
5 เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของ
ชาวพุทธและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

5

61-200-1-1-2-2-05-00
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
10,000 ตระหนักในค่านิยมด้าน
คุณธรรม สามารถนาไป
ประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไปมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และสิทธิของตนเอง มี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

141
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีสติรู้ตัว
ตลอดเวลา
4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
6
61-200-1-1-2-2-06-00
60,000 ตระหนักในค่านิยมด้าน
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการเทิดทูนสถาบัน
คุณธรรม สามารถนาไป
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
พระมหากษัตริย์
ประพฤติปฏิบตั ิใน
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
61-200-1-1-2-2-06-01
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์มีคุณธรรม
*กิจกรรมที่ 1 วันแม่
ประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
61-200-1-1-2-2-06-02
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
รับผิดชอบต่อหน้าที่
*กิจกรรมที่ 2 ถวายพระพร ร.10
คุณธรรมจริยธรรมและ
และสิทธิของตนเอง มี
61-200-1-1-2-2-06-03
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
จรรยาบรรณใน
*กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา 904
มีความสุข
วิชาชีพ
61-200-1-1-2-2-06-04
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
*กิจกรรมที่ 4 วันพ่อแห่งชาติ
ผู้เรียนมีสติรู้ตัวตลอดเวลา
61-200-1-1-2-2-06-05
4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
*กิจกรรมที่ 5 ถวายอาลัย ร.9
ผู้เรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข

143
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อสืบทอดประเพณี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
7
61-200-1-1-2-2-07-00
20,000 และสัญลักษณ์อันดีงาม 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ ชุมชน ที่นับศาสนา
โครงการทอดกฐินสามัคคีสถาบัน
ของชาติและ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ พุทธ เข้าร่วมกิจกรรม
ในเครือตั้งตรงจิตร
พระพุทธศาสนา
นับถือ นับถือ นับถือ นับถือ นับถือ ร้อยละ 100 มี
2. เพื่อให้ผู้เรียน
ศาสนา ศาสนา ศาสนา ศาสนา ศาสนา คุณลักษณะอันพึง
ผู้ปกครอง และชุมชนได้
พุทธที่ พุทธที่ พุทธที่ พุทธที่ พุทธที่ ประสงค์มีคุณธรรม
ร่วมทาบุญตามประเพณี เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
3. เพื่อทะนุบารุง สร้าง
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่
หรือสมทบทุนสร้าง
และสิทธิของตนเอง มี
สาธารณะสงฆ์ และ
จรรยาบรรณใน
สิ่งจาเป็นในบวร
วิชาชีพ
พระพุทธศาสนา

144
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อส่งเสริมให้
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
8
61-200-1-1-2-2-08-00
55,010 ผู้เรียนได้ร่วมกันทาบุญ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ ผู้เรียน พ่อค้า แม่ค้า
โครงการตักบาตรทาบุญปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปีใหม่ เป็นสิริมงคล
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้น
แก่ชีวิตและครอบครัว
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ไปมีคุณลักษณะอันพึง
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประสงค์มีคุณธรรม
ผู้เรียนได้สืบสาน
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรม
และสิทธิของตนเอง มี
จริยธรรม
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

145
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้ผู้เรียนรู้ซึ้ง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
9
61-200-1-1-2-2-09-00
57,000 ถึงพระคุณครู -อาจารย์
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการวันไหว้ครู
ที่อบรมสั่งสอนมา
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
2 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ประเพณีการไหว้ครูให้สืบ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์มีคุณธรรม
ต่อไป
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
3 เพื่อให้ผู้เรียนมี
รับผิดชอบต่อหน้าที่
คุณธรรม จริยธรรม
และสิทธิของตนเอง มี
ค่านิยมที่ดีงาม มี
จรรยาบรรณใน
บุคลิกภาพ และมนุษย
วิชาชีพ
สัมพันธ์ ความเป็น
ประชาธิปไตย เอกลักษณ์
ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

146
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
10 61-200-1-1-2-2-10-00
60,000 ทอดประเพณีอันดีงาม
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ ผู้เรียน พ่อค้าแม่ค้า
โครงการวันสาคัญทางศาสนา
20,000 ของพุทธศาสนา
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ชุมชน ที่เข้าร่วม
61-200-1-1-2-2-10-01
2. ผู้เรียนได้รับความรู้
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
*กิจกรรมหล่อเทียน
ความเข้าใจ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 80 ขึ้นไปมี
61-200-1-1-2-2-10-02
และประสบการณ์ในการ
คุณลักษณะอันพึง
*กิจกรรมวันสงกรานต์
หล่อเทียนจานา
ประสงค์มีคุณธรรม
พรรษา และประเพณีการ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
ถวายเทียน
รับผิดชอบต่อหน้าที่
จานาพรรษาที่ถูกต้อง
และสิทธิของตนเอง มี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
11 61-200-1-1-2-2-11-00
40,000 ฝึกระเบียบวินัย ระบบหมู่ 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการลูกเสือเนตรนารี
การเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
2.เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
รู้จักการใช้ชีวิตโดยยึด
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีวินัยใน
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตนเอง รับผิดชอบ
พอเพียง และร่วมกัน
และเคารพในสิทธิของ
รับผิดชอบอนุรักษ์
ผู้อื่น ปฏิบัติตนตาม
สิ่งแวดล้อม
ระเบียบของวิทยาลัย
ฯ และวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.นักศึกษาทราบ
12 61-200-1-1-2-2-12-00
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษาปฏิบัติได้
- จุดมุ่งหมายนโยบายและ ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
โครงการคนดีศรีทวบ.
แนวปฏิบัติของวิทยาลัย ปวช.1-3 ปวช.1-3 ปวช.1-3 ปวช.1-3 ปวช.1-3 ร้อยละ 80
2.เสริมสร้างการมี
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
ระเบียบวินัยให้แก่
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
นักศึกษาทุกคน
ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน
3.นักศึกษารู้จักการสร้าง
ระเบียบวินัยในตนเอง

149
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่
13 61-200-1-1-2-2-13-00
13,000 จุดมุ่งหมาย นโยบายและ 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
โครงการปฐมนิเทศ
แนวปฏิบัติของวิทยาลัย ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ตรงตามความต้องการ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีวินัยใน
ของสถานประกอบการ
ตนเอง รับผิดชอบ
3 เพื่อเสริมสร้าง
และเคารพในสิทธิของ
ความเข้าใจอันดี
ผู้อื่น ปฏิบัติตนตาม
ระหว่างวิทยาลัยกับ
ระเบียบของวิทยาลัย
ผู้เรียน และผู้ปกครอง
ฯ และวัฒนธรรมอันดี
4 เพื่อเป็นการ
งามของสังคม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยกับ
ผู้ปกครอง
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักศึกษามีจิต
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
14 61-200-1-1-2-2-14-00
39,320 สาธารณะ จิตอาสา เป็น 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
โครงการแรกพบร่วมสามัคคีที่
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมี
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
บ้านฟ้าขาว
ระเบียบวินัย รู้จักการ
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ทางานเป็นทีม มีความเป็น กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
ประชาธิปไตย
ทางานเป็นทีม เป็น
2. เพื่อให้นักศึกษาสร้าง
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
ประสบการณ์ในการเป็น
เหตุและผล สามารถ
ผู้นา และผู้ตามที่ดี
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เห็นคุณค่าของ
การทางานเป็นกลุ่ม
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
15 61-200-1-1-2-2-15-00
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
- ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามใน 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
61-101-1-1-2-2-15-01
การสานสัมพันธ์ฉันท์พี่
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
ฉันท์น้องของผู้เรียน
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
61-102-1-1-2-2-15-02
2.เพื่อให้ผู้เรียนทางาน
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
เป็นทีม เป็นผู้นา และผู้
ทางานเป็นทีม เป็น
61-103-1-1-2-2-15-03
ตาม รู้จักเหตุและผล
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
สามารถทางานร่วมกับ
เหตุและผล สามารถ
ทั่วไป
ผู้อื่นได้
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
61-104-1-1-2-2-15-04
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สัมพันธ์อันนาไปสู่ความ
ธุรกิจ
สามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่น
61-105-1-1-2-2-15-05
น้อง
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-106-1-1-2-2-15-06
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม

61-107-1-1-2-2-15-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

61-108-1-1-2-2-15-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
พื้นฐาน

61-109-1-1-2-2-15-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ

153
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
150,000 1 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความสามัคคี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
16 61-200-1-1-2-2-16-00
โครงการกลุ่มสัมพันธ์
แลกเปลี่ยน ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการอยู่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
ร่วมกลุ่ม การปรับตัว การเสียสละ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
และความอดทน
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ทางานเป็นทีม เป็น
ผู้เรียน และอาจารย์
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
เหตุและผล สามารถ
ความเป็นผู้นาและการทางาน
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นหมู่คณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเสริมความ
รักความผูกพันกับวิทยาลัยฯ
และให้เกิดความพร้อมที่จะ
ดาเนิน กิจกรรม ของวิทยาลัยฯ
ต่อไป
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
17 61-200-1-1-2-2-17-00
โครงการปัญจมิตรเกมส์
400,000 ผู้เรียน ให้รู้จักการทางานร่วมกัน 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
เป็นทีมรู้จักเป็นผูน้ า
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
และผู้ตามที่ดี
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
2. เพื่อเป็นการพัฒนา
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
กระบวนการคิด การวิเคราะห์
ทางานเป็นทีม เป็น
และความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
ผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และ
เหตุและผล สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อค้นหาความสามารถส่วน
บุคคลของผู้เรียนในด้านกีฬา
และกิจกรรมอื่นๆ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
18 61-200-1-1-2-2-18-00
โครงการ Twilight Sport Day
100,000 ให้เกิดประโยชน์ต่อ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
สุขภาพพลานามัยและ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
ห่างไกลยาเสพติด
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
ทางานเป็นทีม เป็น
รู้จักการทางานร่วมกันรับ
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เหตุและผล สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
19 61-200-1-1-2-2-19-00
โครงการ Congratulation
100,000 เข้าใจอันดีต่อ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
Night
สถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
และเพื่อนร่วมสถาบัน
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน
ทางานเป็นทีม เป็น
การศึกษาต่อ การ
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
ประกอบอาชีพ
เหตุและผล สามารถ
3.เพื่อให้นักศึกษา และครู
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อาจารย์ แลกเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีต่อกัน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้ผู้เรียนรักและ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
20 61-200-1-1-2-2-20-00
โครงการศูนย์วัฒนธรรม
100,000 หวงแหนศิลปะ
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
วัฒนธรรมของชาติ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
บริหารธุรกิจ
2.เพื่อเป็นการ
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯแก่
ทางานเป็นทีม เป็น
ชุมชน
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
เหตุและผล สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
21 61-200-1-1-2-2-21-00
โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
226,000 ว่างให้เกิดประโยชน์
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
สามัคคีและมีน้าใจ
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
นักกีฬา
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีทักษะการ
2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทางานเป็นทีม เป็น
รู้จักการทางานร่วมกันรับ
ผู้นา และผู้ตาม รู้จัก
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เหตุและผล สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
22 61-200-1-1-2-2-22-00
1.เพื่อให้นักศึกษามี
โครงการเลือกประธานสาขา
- ความรู้และมีส่วนร่วมใน 80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
61-101-1-1-2-2-22-01
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
กิจกรรมการปกครอง
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
ภายในวิทยาลัยฯ ตาม
61-102-1-1-2-2-22-02
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีความ
ระบอบประชิปไตย
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
เข้าใจในการปกครอง
2.เพื่อให้นักศึกษามี
61-103-1-1-2-2-22-03
ระบอบประชาธิปไตย
ประสบการณ์การเป็น
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
รู้จักเคารพในสิทธิ
ผู้นาและผู้ตามในระบอบ
ทั่วไป
และหน้าทีข่ องตนเอง
ประชาธิปไตย
61-104-1-1-2-2-22-04
และของผู้อื่น
3.เพื่อให้นักศึกษามี
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

61-105-1-1-2-2-22-05
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

ประสบการณ์การทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะและ
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-106-1-1-2-2-22-06
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม

61-107-1-1-2-2-22-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

61-108-1-1-2-2-22-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
พื้นฐาน

61-109-1-1-2-2-22-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ

161
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
5,000 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
23 61-101-1-1-2-2-23-00
โครงการประชาธิปไตย
เข้าใจในการปกครอง
80ของ 82ของ 84ของ 86ของ 88ของ กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
ระบอบประชาธิปไตย
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ 80 ขึ้นไปมี
รู้จักเคารพในสิทธิ และ
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม คุณลักษณะอันพึง
หน้าที่ของตนเอง และ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ประสงค์ มีความ
ของผู้อื่น
เข้าใจในการปกครอง
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
ระบอบประชาธิปไตย
เรียนรู้เกี่ยวกับ
รู้จักเคารพในสิทธิ
ประชาธิปไตยโดยการ
และหน้าที่ของตนเอง
ปฏิบัติจริง
และของผู้อื่น
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
24 61-200-1-1-2-2-24-00
โครงการป้องกันสารเสพติดใน
103,400
สถานศึกษาในนักศึกษาใหม่
และกลุ่มเสี่ยง
1.เพื่อคัดกรองด้านยา
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 1.ร้อยละ 100 ของผู้
61-200-1-1-2-2-24-01
เสพติด
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ ที่ได้รับการตรวจที่ไม่
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสาร
การ
การ
การ
การ
การ พบสารเสพติด
เสพติดในนักศึกษา
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
95 จาก 95 จาก 95 จาก 95 จาก 95 จาก
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-200-1-1-2-2-24-02
1.เพื่อให้นักศึกษามี
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 1.นักศึกษาที่เป็น
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬา
35,000 สุขภาพแข็งแรงและ
ชายปวช. ชายปวช. ชายปวช. ชายปวช. ชายปวช. นักกีฬาปลอด
ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก
1
1
1
1
1
สารเสพติด 100 %
2.1 กีฬาฟุตซอลดาวรุ่ง ปวช.1
ยาเสพติด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง
2.2 กีฬาวอลเล่ย์บอลต่อต้านยา
เสพติด

1.เพื่อให้นักศึกษามี
สุขภาพแข็งแรงและ
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 1.นักศึกษาที่เป็น
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย นักกีฬาปลอด
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง สารเสพติด 100 %
ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
2.3 กีฬาฟุตซอลต่อต้าน
1.เพื่อให้นักศึกษามี
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 1.นักศึกษาที่เป็น
ยาเสพติด
สุขภาพแข็งแรงและ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ นักกีฬาปลอด
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช. สารเสพติด 100 %
ยาเสพติด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
7 ทีม
7 ทีม
7 ทีม
7 ทีม
7 ทีม
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
5 ทีม
5 ทีม
5 ทีม
5 ทีม
5 ทีม
61-200-1-1-2-2-24-03
กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้เรื่อง
15,000
พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์
ของสังคม
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
3.1 อบรมโครงการลดการติด
1.เพื่อให้นักศึกษามี
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา ร้อยละ 100
เชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมาย
ความรู้ความเข้าใจโรค
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
ที่เป็นศูนย์
เอดส์
200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน
3.2 อบรมกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องฮอร์โมนและยาเม็ด
คุมกาเนิด
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้นักศึกษามีความ
25 61-200-1-1-2-2-25-00
การ
การ
การ
การ
การ พฤติกรรมในแต่ละ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ประพฤติที่เหมาะสมทั้ง 4 ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ด้านไม่เกิน 2% ของ
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ด้านได้แก่
ในแต่ละ ในแต่ละ ในแต่ละ ในแต่ละ ในแต่ละ นักศึกษาทั้งหมด
ประสงค์ของนักศึกษา
*ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านไม่ ด้านไม่ ด้านไม่ ด้านไม่ ด้านไม่
61-200-1-1-2-2-25-01
*ด้านสิ่งเสพติด
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
*กิจกรรมดูแลความประพฤติ
*ด้านสังคมชู้สาว
2%
2%
2%
2%
2%
นักศึกษาภายในและภายนอก
*ด้านการพนันมั่วสุม
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักการทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อดาเนินงานสร้าง
26 61-200-1-1-2-2-26-00
80
81
82
83
84
1.ผู้ปกครองให้ความ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
3,000 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ร่วมมือเข้าร่วมประชุม
บ้านกับวิทยาลัยและได้มสี ่วน
ผู้ปกครองในการดูแลนักศึกษา
ร้อยละ 80
ร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ร่วมกับสถานศึกษา
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในระบบดูแล
นักศึกษาของวิทยาลัยและได้
มีส่วนร้วมในการดูแลร่วมกัน
3.เพื่อร่วมกันเสนอแนะวิธีการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึง
ประสงค์ของสังคม
4. เพื่อจะได้มีการ
ติดต่อสื่อสารกับผูป้ กครอง
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 61-109-1-1-3-3-01-00
1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
468,540 ด้านภาษาอังกฤษ
มีความ มีความ มีความ มีความ มีความ โครงการเรียน
ผ่านโปรแกรม Rosetta
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ภาษาอังกฤษผ่าน
Stone
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย โปรแกรม Rosetta
ด้วยตนเอง
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
Stone มีความพึง
3.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
พอใจไม่น้อยกว่า 4.00
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
2 61-109-1-1-3-3-02-00
1.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผลการทดสอบและผล
โครงการภาษาดีมีโอกาส
- ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ การประกวด ไม่น้อย
และภาษาจีน
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย กว่าร้อยละ 85
2.เพื่อสร้างประสบการณ์ใน กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ละ 85 ละ 85 ละ 85 ละ 85 ละ 85
ให้แก่นักศึกษา
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
3.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ทักษะในการสื่อสาร
ที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วม
ภาษาต่างประเทศและ
การ
การ
การ
การ
การ
นาไปใช้ในงานอาชีพและ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ชีวิตประจาวัน
และการ และการ และการ และการ และการ
ประกวด ประกวด ประกวด ประกวด ประกวด

170
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
256
2563
2564
2565
2
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
1 61-100-1-1-4-4-01-00
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน นักศึกษานาความรู้มา
โครงกำร Student Project
- ความเข้าใจทักษะในการจัดทา ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ใช้ในการสร้างผลงาน
โครงการ และสิ่งประดิษฐ์
61-101-1-1-4-4-01-01
จัดทาโครงการวิชาชีพ
2.เพื่อให้นักศึกษามี
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
และโครงงาน
ความสามารถในการคิด
61-102-1-1-4-4-01-02
สิ่งประดิษฐ์ ได้
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

61-103-1-1-4-4-01-03
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป

61-104-1-1-4-4-01-04
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

วิเคราะห์ และนักศึกษาจัดทา
โครงงานทางวิชาชีพตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคล
3.เพื่อให้นักศึกษามีการ
บูรณาการกับการปฏิบัติงาน
ในชีวิตประจาวันและนา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ไป
เผยแพร่นาไปใช้ประโยชน์
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
256
2563
2564
2565
2
61-105-1-1-4-4-01-05
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

61-106-1-1-4-4-01-06
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม

61-107-1-1-4-4-01-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

61-108-1-1-4-4-01-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
พื้นฐาน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-109-1-1-4-4-01-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ

2

61-100-1-1-4-4-02-00
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
ระดับ ปวช.
*โครงการเชิญวิทยากร
61-101-1-1-4-4-02-01
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชา
การตลาด

1.เพื่อให้นักศึกษามีการ
11,171 พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ตามสายอาชีพ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

1.นักศึกษาเข้าร่วม
ร้อยละ 100
2.นักศึกษามีการ
พัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้ตามสายอาชีพ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-102-1-1-4-4-02-02
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
3.นักศึกษาได้รับ
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการ
ความรู้จากวิทยากรที่มีความ
ความรู้จากวิทยากรที่มี
บัญชี
ชานาญในสายวิชาชีพ
ความชานาญในสาย
61-104-1-1-4-4-02-03
โดยตรง
อาชีพ
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชา
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
4.นักศึกษาสามารถนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ความรู้ที่ได้รับไป
61-106-1-1-4-4-02-04
การเรียนและการทางาน
ประยุกต์ใช้ในการ
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาการ
เรียนและการทางาน
โรงแรม
61-107-1-1-4-4-02-05
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก

174
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
3 61-100-1-1-4-4-03-00
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
ระดับ ปวช.
1.เพื่อให้นักศึกษามีการ
100
100
100
100
100 1.นักศึกษาเข้าร่วม
*โครงการดูงานนอกสถานที่
154,256 พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
โครงการร้อยละ 100
61-101-1-1-4-4-03-01
ตามสาขาวิชาชีพจาก
2.นักศึกษาได้รับ
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ความรู้
การตลาด
ตรงจากสถานประกอบการ
3.นักศึกษามีวิสัยทัศน์
61-102-1-1-4-4-03-02
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ในทางสังคมกว้างขึ้น
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการ
ความรู้หลากหลายจากการ
บัญชี
บรรยายและศึกษาดูงาน
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-104-1-1-4-4-03-03
3.เพื่อให้นักศึกษาได้
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชา
พัฒนาตนในการอยู่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ร่วมกันในสังคมมารยาท
61-106-1-1-4-4-03-04
ในสังคม
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาการ
โรงแรม
61-107-1-1-4-4-03-05
กิจกรรมที่ 5 สาขาวิชาการ
จัดการรธุรกิจค้าปลีก

176
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
4 61-100-1-1-4-4-04-00
1.เพื่อให้นักศึกษามีการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเชิญวิทยากร ปวส.
90 ของ 90 ของ 90 ของ 90 ของ 90 ของ ร้อยละ 100
12,000 พัฒนาและเพิ่มพูน
61-101-1-1-4-4-04-01
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
ความรู้ตามสายอาชีพ
กิจกรรที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
61-102-1-1-4-4-04-02
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
61-103-1-1-4-4-04-03
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป
61-104-1-1-4-4-04-04
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

177
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-105-1-1-4-4-04-05
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
2.นักศึกษามีการ
กิจกรรมที่ 5 สาขาการจัดการ
ความรู้จากวิทยากรที่มี
พัฒนาและเพิ่มพูน
โลจิสติกส์
ความชานาญในสาย
ความรู้ตามสายอาชีพ
61-106-1-1-4-4-04-06
วิชาชีพโดยตรง
3.นักศึกษาได้รับ
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม
3.เพื่อให้นักศึกษา
ความรู้จากวิทยากรที่มี
61-107-1-1-4-4-04-07
สามารถนาความรู้มา
ความชานาญในสาย
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
อาชีพ
ธุรกิจค้าปลีก
และการทางาน
4.นักศึกษาสามารถนา
61-108-1-1-4-4-04-08
ความรู้ที่ได้รับไป
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พื้นฐาน
เรียนและการทางาน
61-109-1-1-4-4-04-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ

178
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
5 61-100-1-1-4-4-05-00
- 1.เพื่อให้นักศึกษามีการ
100
100
100
100
100 1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการดูงานนอกสถานที่ ปวส.
พัฒนาและเพิ่มพูน
โครงการร้อยละ 100
61-101-1-1-4-4-05-01
ความรู้ตามสาขาวิชาชีพ
2.นักศึกษาได้รับ
กิจกรรที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้
61-102-1-1-4-4-05-02
ประสบการณ์ตรงจาก
3.นักศึกษามีวิสัยทัศน์
กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
สถานประกอบการ
ในทางสังคมกว้างขึ้น
61-103-1-1-4-4-05-03
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
กิจกรรมที่ 3 สาขาวิชาการ
ความรู้หลากหลายจาก
จัดการทั่วไป
การบรรยายและศึกษาดู
61-104-1-1-4-4-05-04
งาน
กิจกรรมที่ 4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-105-1-1-4-4-05-05
3.เพื่อให้นักศึกษาได้
กิจกรรมที่ 5 สาขาการจัดการ
พัฒนาตนในการอยู่
โลจิสติกส์
ร่วมกันในสังคมมารยาท
61-106-1-1-4-4-05-06
ในสังคม
กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาการโรงแรม
61-107-1-1-4-4-05-07
กิจกรรมที่ 7 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
61-108-1-1-4-4-05-08
กิจกรรมที่ 8 กลุ่มวิชาสามัญและ
พื้นฐาน
61-109-1-1-4-4-05-09
กิจกรรมที่ 9 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ

180
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.การฝึกงานได้
1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
6
61-100-1-1-4-4-06-00
มี
มี
มี
มี
มี
มอบหมายให้นักศึกษา
โครงการฝึกประสบการณ์
74,600 ความรู้จากประสบการณ์
หาสถานประกอบการ
การทางาน
วิชาชีพ (ฝึกงาน)

เพื่อฝึกให้รู้จักการหา
งานด้วยตนเอง พร้อม
ประชุมนักศึกษาชี้แจง
ข้อปฏิบัติและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเมื่อนักศึกษา
ออกฝึกงานจะมีการ
นิเทศจากคณาจารย์
เมื่อครบเวลาการฝึกงาน
ตามที่กาหนดนักศึกษา
ส่งเล่มคู่มือการฝึกงาน
และรายงานผลการ
ฝึกงาน

181
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.สถานศึกษามี
7 61-100-1-1-4-4-07-00
- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
มี
มี
มี
มี
มี
โครงการสร้างสรรค์สื่อ

เรียนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

การศึกษาความต้องการ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ความต้องการของตลาดแรงงาน

ของตลาดแรงงานเพื่อ

โครงงาน งานวิจัย

สังคมในประเทศหรือภูมิภาค

การพัฒนาหรือการ

(นักศึกษา)

อาเซียน

ปรับปรุงหลักสูตร

2.เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

2.สถานศึกษามีการ

ตรงตามความต้องการของสถาน

ประสานงานกับสถาน

ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้

ประกอบการอย่าง

และทักษะวิชาชีพในสาขาที่สอน

ต่อเนื่อง ในการพัฒนา

สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

หรือการปรับปรุง

และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร

182
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
3.สถานศึกษามีการพัฒนา
ได้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม

หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มี

สาขางานหรือรายวิชา

ความคิดสร้างสรรค์ โดยนาองค์

ร่วมกับสถานประกอบการ

ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไป

หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

การสอน

อาชีพสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
4.สถานศึกษามีการ
4.เพื่อส่งเสริมในการสร้าง
อบรมและให้นักศึกษา
ประโยชน์หรือมีคุณค่าทาง
ทาสื่อและนวัตกรรม
เศรษฐกิจ สังคม ความ
ทางการเรียนนาไปสู่
มั่นคง การพัฒนาประเทศ
การแข่งขันระดับภาค
และอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
5.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะใน
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

184
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่
1

แผนงำนโครงกำร
61-100-1-1-4-5-01-00
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
5,000 อุปนิสัยพอเพียงให้ผู้เรียน
และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
และน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2561
ร้อยละ
80ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
82ของ 84ของ 86ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2565
ร้อยละ
88ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

กำรประเมิน
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป มีความเข้าใจ
ในแนวคิดและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่
2

แผนงำนโครงกำร
61-100-1-1-4-5-02-00
โครงการสร้างสรรค์ชื่อเสียง
เกียรติยศสถานศึกษา

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1. เพื่อยกย่องผู้เรียนที่กระทา ร้อยละ
5,000 ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 80ของ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ผู้เรียนที่
ภาคภูมิใจในตนเอง และ
เข้าร่วม
วิทยาลัยฯ
กิจกรรม

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
82ของ 84ของ 86ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2565
ร้อยละ
88ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

กำรประเมิน
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และวิทยาลัยฯ

186
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

3

61-100-1-1-4-5-03-00
โครงการวันเกียรติยศ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1. เพื่อยกย่องผู้เรียนที่กระทา ร้อยละ
- ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 80ของ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ผู้เรียนที่
ภาคภูมิใจในตนเอง และ
เข้าร่วม
วิทยาลัยฯ
กิจกรรม

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
82ของ 84ของ 86ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2565
ร้อยละ
88ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

กำรประเมิน
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไปเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และวิทยาลัยฯ

187
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

4

61-100-1-1-4-5-04-00
โครงการมอบประกาศนียบัตร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1. เพื่อแสดงความยินดีกับ
ร้อยละ
300,000 ผู้เรียน
80ของ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ ผู้เรียนที่
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เข้าร่วม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
กิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
82ของ 84ของ 86ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2565
ร้อยละ
88ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

กำรประเมิน
ผู้เรียนที่เข้าร่วมตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
บุคลิกภาพ และมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี

188
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

5

61-100-1-1-4-5-05-00
โครงการปัจฉิมนิเทศ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางใน ร้อยละ
420,800 การดาเนินชีวิตเมื่อสาเร็จ
80ของ
การศึกษา การประกอบ
ผู้เรียนที่
อาชีพตามวิชาชีพที่เรียนมา เข้าร่วม
การศึกษาต่อ
กิจกรรม
2. เพื่อให้ผู้เรียนและคณะครู
อาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติต่อกัน

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
82ของ 84ของ 86ของ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2565
ร้อยละ
88ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

กำรประเมิน
ผู้เรียนที่เข้าร่วมตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
แนวทางในการดาเนิน
ชีวิตเมื่อสาเร็จ
การศึกษา การ
ประกอบอาชีพตาม
วิชาชีพที่เรียนมา และ
การศึกษาต่อ

189
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

6

61-100-1-1-4-5-06-00
โครงการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

30,000 1.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่ง
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม
จริยธรรม
3.เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้
คิดเป็น ทาเป็น

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561 2562 2563 2564 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน
ที่เข้า ที่เข้า ที่เข้า ที่เข้า ที่เข้า
ร่วม
ร่วม
ร่วม
ร่วม
ร่วม

กำรประเมิน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ที่เข้าร่วม เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม

190
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

7

61-700-1-1-4-5-07-00
งานแนะแนว

งบประมำณ

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อให้คาปรึกษาและ
ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่ ผู้เรียนที่
- ร่วมแก้ปัญหาของผู้เรียน
เข้ารับ
เข้ารับ
เข้ารับ
เข้ารับ
ร่วมกับผู้ปกครอง ให้ผู้เรียน การ
การ
การ
การ
ศึกษาและอยู่ร่วมกับสังคม ปรึกษา ปรึกษา ปรึกษา ปรึกษา
ได้ตลอดการเรียนใน
ในระบ ในระบ ในระบ ในระบ
หลักสูตร
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและลด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
จานวนผู้เรียนที่ต้องออก
80
81
82
83
จากระบบการศึกษาภายใน
วิทยาลัยก่อนจบหลักสูตร
วัตถุประสงค์

2565
ผู้เรียนที่
เข้ารับ
การ
ปรึกษา
ในระบ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ
84

กำรประเมิน
1.ผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบ
การดูแลช่วยเหลือร้อย
ละ 80 จบการศึกษา
ตามหลักสูตร

191
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

8

61-100-1-1-4-5-08-00
งานผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จ
- การศึกษาตามหลักสูตร

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ที่สาเร็จ ที่สาเร็จ ที่สาเร็จ ที่สาเร็จ
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย
ละ 70
ละ 71
ละ 72
ละ 73

กำรประเมิน
2565
นักศึกษา 1.นักศึกษาที่สาเร็จ
ที่สาเร็จ การศึกษา ไม่น้อยกว่า
การศึกษา ร้อยละ 70
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 74

192
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
ที่

แผนงำนโครงกำร

9

61-100-1-1-4-5-09-00
โครงการ Singha R Intern

10

61-100-1-1-4-5-10-00
โครงการ Smartbiz

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1,000 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
มี
จากประสบการณ์สถาน
ประกอบการชั้นนา

10,000 เพื่อให้นักศึกษาได้แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา

รางวัล

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564
มี
มี
มี

รางวัล

รางวัล

รางวัล

2565
มี

กำรประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วม
ทดสอบตามโครงการ

รางวัล รางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขัน

193
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สังคม ในประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถจบการศึกษาและนาไปประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ 60
11 61-100-1-1-4-5-11-00
65
70
75
80 1.ร้อยละของผู้เรียนที่
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
30,000 จากประสบการณ์การทางาน
ประสบความสาเร็จสู่การ
อาชีวศึกษา วิทยาลัย
เป็นผู้ประกอบการอาชีพ
เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
อิสระ เทียบกับจานวน
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือมี
ผลการประเมินผลศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด

194
พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ โ ครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมปลูกจิตสานึกสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
61-600-2-2-1-1-01-00
400,000 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ 100
1 โครงการพัฒนาครูและ
100
100
100
100 1. จานวนครูและ
บุคลากร
พัฒนา ด้านวิชาการ วิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
บุคลากร ได้รับการ
สื่อการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนา อย่างน้อย 12
จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน
ชั่วโมง/คน/ปี
2. เพื่อให้ครูมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
100
100
100
100
100 2. จานวนครูจัดทาแผน
3. เพื่อให้ครูนาผลจากการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
พัฒนาตนเอง
100
100
100
100
100 3. จานวนครูที่นาผล
การจัดการเรียนการสอน
จากการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

195
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรือ งานสร้า งสรรค์ โครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมปลูก จิตสานึกสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
61-600-2-2-1-1-02-00
2,773,000 1. เพื่อให้ครูมีความผูกพันในองค์กร
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย จานวนครูที่มีอายุงาน
2 งานสวัสดิการผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย กว่าร้อย 8 ปีขึ้นไป
ละ 75 ละ 75 ละ 75 ละ 75 ละ 75
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจ
ในการปฎิบัติงาน

ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75 ของ 75 ของ 75 ของ 75 ของ
ครูและ ครูและ ครูและ ครูและ
บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ไม่เกิน
ร้อยละ
75 ของ
ครูและ
บุคลากร
ทั้งหมด

จานวนครูและบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน สาย ลา
ขาดไม่เกิน 36 วัน ใน
1 ปี
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ โ ครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมปลูกจิตสานึกสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3 61-600-2-2-1-1-03-00
1.เพื่อให้มีครูเพียงพอต่อ
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน จานวนครู : นักศึกษา
งานสรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากร
27,204,200 จานวนนักศึกษา
1 : 40 1 : 40 1 : 40 1 : 40 1 : 40

4

61-600-2-2-1-1-04-00
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

20,000 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

70

71

72

73

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

74

จานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

197
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ โ ครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมปลู กจิตสานึกสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อจัดหาครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 100
5 61-100-2-2-1-1-05-00
100
100
100
100 1. ร้อยละของครูผู้สอน
งานอัตรากาลัง
ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
- ที่สอน
สาขาวิชาที่สอน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านวิชาการ หรือ
100
100
100
100
100 2. ร้อยละของครูผู้สอน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อ
ปี

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

198
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ โครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมปลูก จิตสานึกสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือและ
6 61-100-2-2-1-1-06-00
100
100
100
100
100 1. มีการจัดอาจารย์ที่
โครงการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลและแนะ
170 แนะแนวนักศึกษาให้ครบทุกระดับชั้น
ปรึกษาและโฮมรูม
แนวนักศึกษาครบทุก
ระดับชั้น
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตาม
70
71
72
73
74 2. จานวนนักศึกษา
ระยะเวลาที่กาหนด
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
และ ปวส. ชั้นปีที่ 2
แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

199
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ร้อยละของครูผู้สอนมี
1 61-100-2-2-2-2-01-00
โครงการจัดทาแผนการ
100
100
100
100 การวิเคราะห์หลักสูตร
880 หลักสูตรรายวิชา โดยกาหนดหน่วยการ 100
เรียนรู้รายวิชา
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู รายวิชา โดยกาหนด
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
2. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2. ร้อยละของครูผู้สอน
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
100
100
100
100
100 จัดทาแผนการจัดการ
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ และ ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู เรียนรู้มีการบูรณา การ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

200
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3. ร้อยละของครูผู้สอน
การกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
100
100
100
100
100 จัดทาแผนเรียนรู้มีการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู กาหนดรูปแบบการเรียนรู้
หลากหลาย
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 4. ร้อยละของครูผู้สอน
การกาหนดการใช้สื่อ เทคโนโลยี
100
100
100
100
100 จัดทาแผนการเรียนรู้มี
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู การกาหนดการใช้สื่อ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด เทคโนโลยีนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

201
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิ ธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
5. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5. ร้อยละของครูผู้สอน
กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม 100
100
100
100
100 จัดทาแผนการเรียนรู้มี
สภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู การกาหนดแนวทางการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

202
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้สาขาวิชาสารวจความต้องการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ร้อยละของสาขาวิชาที่มี
2 61-100-2-2-2-2-02-00
โครงการพัฒนารายวิชา
100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ การสารวจความต้องการ
4,000 ของตลาด แรงงานในการพัฒนาหรือ
ร่วมกับสถานประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา ของตลาด แรงงานในการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร

2. เพื่อให้สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
แรงงาน

ร้อยละ
100 ของ
สาขาวิชา
ทั้งหมด

ร้อยละ
100 ของ
สาขาวิชา
ทั้งหมด

ร้อยละ
100 ของ
สาขาวิชา
ทั้งหมด

ร้อยละ
100 ของ
สาขาวิชา
ทั้งหมด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ร้อยละ
100 ของ
สาขาวิชา
ทั้งหมด

2. ร้อยละของสาขาวิชาที่มี
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
โดยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
ต้องการของตลาด
แรงงาน
3. เพื่อให้สาขาวิชาใช้หลักสูตรฐาน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.ร้อยละของสาขาวิชาที่
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาร่วมกับสถาน 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ มีการใช้หลักสูตรฐาน
ประกอบการ
สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สมรรถนะที่ได้จากการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด พัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4. เพื่อให้สาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 4. ร้อยละของสาขาวิชาที่
ฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่าง
100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ 100 ของ มีการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อเนื่อง
สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา ฐานสมรรถนะที่ได้จาก
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

204
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อส่งเสริม กากับติดตาม ให้ครูผู้สอนมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.ร้อยละของครูผู้สอนทีม่ ี
3 61-100-2-2-2-2-03-00
งานนิเทศการสอน
100
100
100
100
100
การใช้หลักสูตรฐาน
- การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีได้จากการ
ภายในสถานศึกษา
พัฒนา
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
สมรรถนะทีได้จากการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พัฒนา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
2. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ร้อยละ 2.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
100
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของ
ที่หลากหลาย
ครู
ทั้งหมด

205
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนใช้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
3 61-100-2-2-2-2-03-00
งานนิเทศการสอน
100
100
100
100
การใช้สื่อ นวัตกรรม
- สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 100
ภายในสถานศึกษา
การสอน
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
เทคโนโลยี ในการจัดการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
เรียนการสอน
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
4. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอน
จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ 4.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
100
การจัดทาข้อมูลผู้เรียน
ของ
เป็นรายบุคคล
ครู
ทั้งหมด
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
5. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนใช้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
100
100
100
100
100
การใช้เทคนิควิธีการ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด เรียนรู้
6. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนมี ร้อยละ
การใช้วิธีการเสริมแรงให้นักศึกษามีความุ่งมั่น 100
ตั้งในในการเรียน
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของ
ครู
ทั้งหมด

6.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การการใช้วิธีการเสริมแรง
ให้นักศึกษามีความุ่งมั่นตั้ง
ในในการเรียน
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
7. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนวัด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 7.ร้อยละของครูผู้สอนที่
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
100
100
100
100
100
มีการวัดและประเมินผล
วิธีการที่หลากหลาย
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ตามสภาพจริงด้วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รูปแบบวิธีการที่
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด หลากหลาย

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนจัด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
4 61-100-2-2-2-2-04-00
งานบันทึกหลังสอน
100
100
100
100
100
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
880 กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู ที่หลากหลาย
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
2. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนใช้ ร้อยละ
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 100
การสอน
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

2.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอน

209
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
100
100
100
100
100
การจัดทาข้อมูลผู้เรียน
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู เป็นรายบุคคล
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
4. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนใช้
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

4.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

210
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
5. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การใช้วิธีการเสริมแรงให้นักศึกษามีความุ่งมั่น 100
100
100
100
100
การใช้วิธีการเสริมแรงให้
ตั้งในในการเรียน
ของครู ของครู ของครู ของครู ของครู นักศึกษามีความมุ่งมั่น
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ตั้งใจในการเรียน
6. เพื่อส่งเสริม กากับ ติดตามให้ครูผู้สอนวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ร้อยละ
100
ของครู
ทั้งหมด

6.ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย

211
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
61-600-2-2-3-3-01-00
10,000 1. เพื่อให้ครูผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการ
1 งานสนับสนุนครูและ
100
100
100
100
บุคลากร ให้ได้รับใบ
สอน
ประกาศเกียรตติคุณ
ยกย่องจากหน่วยงาน
ภายนอก
2. เพื่อให้ ครูนางานวิจัย นวัตกรรม สื่ อการ 90
92
94
96
สอนไปเผยแพร่ห รือประกวดและได้รับการ
ยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับด้านอื่น

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

2565

กำรประเมิน

100

1. จานวนครูผลิต
งานวิจัย นวัตกรรม สื่อ
การสอน

98

2. จานวนครูที่ส่งผล
งานนวัตกรรมเข้า
ประกวดและได้รับการ
ยอมรับหรือการได้รับ
การยอมรับด้านอื่น

212
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
61-600-2-2-3-3-02-00
500,000 1. เพื่อให้ครูผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการ
2 งาน ทุนงานวิจัย
100
100
100
100
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สอน
งานสร้างสรรค์
2. เพื่อให้ ครูนางานวิจัย นวัตกรรม สื่ อการ
สอนไปเผยแพร่ห รือประกวดและได้รับการ
ยอมรับ

90

92

94

96

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

2565

กำรประเมิน

100

1. จานวนครูผลิต
งานวิจัย นวัตกรรม สื่อ
การสอน

98

2. จานวนครูที่ส่งผล
งานนวัตกรรมเข้า
ประกวดและได้รับการ
ยอมรับ

213
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
61-600-2-2-3-3-03-00
3
มี
มี
มี
มี
โครงการสร้างสรรค์สื่อ
30,000 สมรรถนะเรียนให้ได้มาตรฐาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สอดคล้องกับความต้องการของ
โครงงาน งานวิจัย (ครูและ
ตลาดแรงงานสังคมในประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา)
หรือภูมิภาคอาเซียน

2565
มี

กำรประเมิน
1.สถานศึกษามี
การศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อการ
พัฒนาหรือการ

2.เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมี

ปรับปรุงหลักสูตร

คุณภาพตรงตามความต้องการ

2.สถานศึกษามีการ

ของสถานประกอบการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ
ในสาขาที่สอนสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
มีศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ประสานงานกับสถาน
ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนา
หรือการปรับปรุง
หลักสูตร

214
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564

2565

กำรประเมิน

ได้เป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน

3.สถานศึกษามีการพัฒนา

และสังคม

หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด มี

สาขางานหรือรายวิชา

ความคิดสร้างสรรค์ โดยนาองค์

ร่วมกับสถานประกอบการ

ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไป

หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

การสอน

อาชีพสอดคล้องกับการ

4.เพื่อส่งเสริมในการสร้างประโยชน์
หรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

เปลี่ยนแปลง
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

แผนงำนโครงกำร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564

5.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะใน
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565

กำรประเมิน
4.สถานศึกษามีการ
อบรมและให้นักศึกษา
ทาสื่อและนวัตกรรม
ทางการเรียน
นาไปสู่การแข่งขัน
ระดับภาค
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 เพื่อให้อาคารสถานที่
1.ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
1 61-500-3-3-1-1-01-00
มี
มี
มี
มี
มี
งานปรับปรุงซ่อมแซม
1,000,000 สะอาดและปลอดภัย
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานที่
2 เพื่อให้ห้องเรียน ห้อง
ห้องประกอบ แหล่งเรียนรู้
ปฎิบัติและห้องประกอบ
และสิ่งอานวยความสะดวก
สะอาดและปลอดภัย
มีความพร้อมเพียงต่อความ
3 เพื่อให้สารธารณูปโภค
ต้องการเอื้อต่อการเรียนรู้
ใข้งานได้สมบูรณ์
2.สาธารณูปโภคมีเพียงพอ
มีความปลอดภัย
และใช้งานได้ดี
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อให้มี Hardware
1.มี
1. มี
1. มี
1. มี
1. มี
1. จัดหา Hareware
2 61-500-3-3-1-1-02-00
งานจัดหา Hardware
1,000,000 และ Software เพียงพอ Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware และSoftware จาก
และ Software
ต่อความต้องการของ
และ
และ
และ
และ
และ
ประเมินแบบประเมิน
ผู้ใช้งาน
Software Software Software Software Software ความต้องการ
เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ
ต่อความ ต่อความ ต่อความ ต่อความ ต่อความ
ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.ต้องการให้ Hardware 1.มี
1มี
1.มี
1.มี
1.มี
1. แบบประเมินความพึง
3 61-500-3-3-1-1-03-00
งานซ่อมบารุง
400,000 และ Software สามารถ Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware พอใจในการซ่อม
Hardware และ
ใช้งานได้
และ
และ
และ
และ
และ
Hardwareและ
Software
Software Software Software Software Software Software
ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการดาเนินงานด้านดูลความสะอาด ความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
ที่
1

แผนงำนโครงกำร
61-500-3-3-1-2-01-00
งานดูแลรักษาอาคาร
สถานที่

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้อาคารสถานที่
5,200,000 สะอาดและปลอดภัย
2 เพื่อให้ห้องเรียน ห้อง
ปฎิบัติและห้องประกอบ
สะอาดและปลอดภัย
3 เพื่อให้สาธารณูปโภค
ใข้งานได้สมบูรณ์
มีความปลอดภัย

2561
มี

3.70

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
มี
มี
มี

3.70

3.70

3.70

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
มี

3.70

กำรประเมิน
1 อาคารสถานที่ สะอาด
และปลอดภัย
2 ระบบไฟฟ้าเหมาะสม
อยู่ในสภาพใช้งาน และ
ปลอดภัย
3 ระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอก สะดวก รวดเร็ว
4 ระบบประปา เพียงพอ
ต่อความต้องการ
5 ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
6. ประเมินความพึงพอใจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแผนงานโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
61-500-3-3-1-3-01-00
1.เพื่อให้มีอุปกรณ์
1
มี
มี
มี
มี
มี
งานจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์
1,320,000 การเรียนการสอน ที่
เหมาะสมและทันสมัย
2.เพื่อให้มีพัสดุ/อุปกรณ์
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้

2
3

61-500-3-3-1-3-02-00
งานบารุงดูแลพัสดุ/ครุภัณฑ์
61-500-3-3-1-3-03-00
งานปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ/
ครุภัณฑ์

1.เพื่อให้พัสดุ/ครุภัณฑ์อยู่
50,000 ในสภาพใช้การได้ดี
2.เพื่อให้มีพัสดุ/ครุภัณฑ์มี
650,000 ความปลอดภัย

3.70

3.70

3.70

3.70

3.70

มี

มี

มี

มี

มี

3.70

3.70

3.70

3.70

3.70

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กำรประเมิน
1.อุปกรณ์เหมาะสม
เพียงพอและทันสมัย
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
2.ระบบการสื่อสารภายใน
และภายนอก ที่ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว
3.ประเมินความพึงพอใจ
1.พัสดุ/ครุภณฑ์ อยู่ใน
สภาพใช้งานและมีความ
ปลอดภัย
2.ประเมินความพึงพอใจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแผนงานโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-200-3-3-1-3-04-00
4
50,000 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์
โครงการพัฒนาอุปกรณ์กีฬา
พลานามัยแก่นักศึกษาและ กีฬาที่มี กีฬาที่มี กีฬาที่มี กีฬาที่มี
อาจารย์
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
2.เพื่อพัฒนาอุปกรณ์การ
เล่นกีฬาให้มีคุณภาพที่ดี

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กำรประเมิน
2565
อุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มี
กีฬาที่มี คุณภาพ
คุณภาพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสาหรับผู้เรียน อย่างเหมาะสม และทันต่อโลกปัจจุบัน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อห้องสมุดมีอุปกรณ์ 1 คนต่อ 1 คนต่อ 1 คนต่อ 1 คนต่อ
1 61-800-3-3-1-4-01-00
งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
188,000 ประกอบอย่างครบถ้วน
หนังสือ หนังสือ หนังสือ หนังสือ
สมบูรณ์และทันสมัย
10 เล่ม 10 เล่ม 10 เล่ม 10 เล่ม
2.เพื่อให้ทรัพยากรใน
ห้องสมุดมีความเพียงพอต่อ ความพึง ความพึง ความพึง ความพึง
ผู้ใช้บริการ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
3. เพื่อให้ห้องสมุดมี
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ทรัพยากรที่ตรงกับความ
3.80
3.80
3.80
3.80
ต้องการของผู้ใช้
2

61-800-3-3-1-4-02-00
งานด้านบริการห้องสมุด

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
- สะดวกรวดเร็วเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ภายในห้องสมุด

กำรประเมิน
2565
1 คนต่อ 1. ห้องสมุดมีหนังสือใน
หนังสือ อัตราส่วน 1 คนต่อหนังสือ
10 เล่ม 10 เล่ม
ความพึง 2. การประเมินความพึง
พอใจ พอใจในการใช้บริการ
มากกว่า ห้องสมุด
3.80

ความพึง ความพึง ความพึง ความพึง ความพึง การประเมินความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ ในการใช้บริการห้องสมุด
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

223
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสาหรับผู้เรียน อย่างเหมาะสม และทันต่อโลกปัจจุบัน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
เพื่อให้หนังสือและ
ความพึง
ความพึง
ความพึง
ความพึง
3 61-800-3-3-1-4-03-00
งานเทคนิคห้องสมุด
- วารสารในห้องสมุดมี
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
ความแข็งแรงและอยู่
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
ในสภาพใช้การได้ดี
3.80
3.80
3.80
3.80

4

61-800-3-3-1-4-04-00
งานส่งเสริมการอ่าน

1. เพื่อปลูกฝังให้
2,000 นักศึกษาในวิทยาลัยมี
นิสัยรักการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าใช้
ห้องสมุดได้ประโยชน์
คุ้มค่าสูงสุด

2565
ความพึง
พอใจ
มากกว่า
3.80

กำรประเมิน
1. ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ
ห้องสมุดมากกว่า
3.80 ระดับดี

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม 1. จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการ ส่งเสริมการ ส่งเสริมการ ส่งเสริมการ ส่งเสริมการ ส่งเสริมการอ่านที่
อ่านบรรลุ อ่านบรรลุ อ่านบรรลุ อ่านบรรลุ อ่านบรรลุ ประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
ร้อยละ 80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสาหรับผู้เรียน อย่างเหมาะสม และทันต่อโลกปัจจุบัน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
พัฒนาอาคารสถานที่ ทั้ง
5 61-800-3-3-1-4-05-00
มี
มี
มี
มี
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- อาคารเรียนห้องเรียน ห้อง
และศูนย์วิทยบริการ
ประกอบและบริเวณที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
มี

กำรประเมิน
1.มีการจัดทาแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ จากการประเมิน
ความพึงพอใจ

225
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. ในปีการศึกษา 2561
1 61-100-3-4-2-5-01-00
230,000 1. เพื่อประสานความ
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
ร่วมมือระหว่างสถาน ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ มีสถานประกบอการเข้า
ความร่วมมือร่วมมือใน
ประกอบการกับ
การจัดการศึกษากับ
10 สถาน
10 สถาน
10 สถาน
10 สถาน
10 สถาน ร่วมจัดการศึกษาระบบ
วิทยาลัยในการ
สถานประกอบการ
ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ทวิภาคี จานวน 9 สถาน
พัฒนาการจัดการ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ประกอบการ ซึ่งสูงกว่า
อาชีวศึกษา
เป้าหมายที่กาหนดไว้
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
(5 สถานประกอบการ)
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
วิชาชีพด้านการจัดการ
2. ได้มีการพัฒนาทักษะ
จ
านวน
จ
านวน
จ
านวน
จ
านวน
จ
านวน
ธุรกิจค้าปลีกและ
วิชาชีพ โดยนักเรียน
19 คน
19 คน
19 คน
19 คน
19 คน นักศึกษาออกไปฝึกอาชีพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อแก่
นักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัย
3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
และพัฒนาครู อาจารย์

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ในสถานประกอบการ
3. วิทยาลัยมีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
ครบทุกสาขาในระดับ
ปวส. และ 1 สาขาใน

226
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์
ทางด้านธุรกิจค้าปลีกและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ระหว่าง
วิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ
5. เพื่อพร้อมที่เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565

กำรประเมิน
ระดับ ปวช. ตามนโยบาย
รัฐบาล
4. มีการพัฒนาครูโดยส่ง
ครูออกไปพัฒนา
ประสบการณ์บัญชีที่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
5.ในการฝึกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสเรียนรู้ถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจากสถาน
ประกอบการ

227
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-100-3-4-2-5-01-01
- 1. เพื่อประสานความเข้าใจ
90
91
92
93
กิจกรรมที่ 1 Thank you
อันดีในการจัดการศึกษา
Party
ระบบทวิภาคีระหว่าง
วิทยาลัย สถาน
ประกอบการและผู้ปกครอง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่าง
วิทยาลัย สถานประกอบ
นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง
3. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
94

กำรประเมิน
1. จานวนสถาน
ประกอบการ ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 90
ของจานวนที่เชิญ
2. ความคิดเห็นระหว่าง
วิทยาลัย สถาน
ประกอบการ ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา
3. จานวนข้อร้องเรียน
จากสถานประกอบการ
นักเรียน และนักศึกษา

228
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
61-100-3-4-2-5-01-02
ทุกสถาน
ทุกสถาน
ทุกสถาน
ทุกสถาน 1. นาของขวัญไป
- 1. เพื่อนาของขวัญไป ทุกสถาน
กิจกรรมที่ 2 สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่กับสถาน ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ สวัสดีปีใหม่กับสถาน
ประกอบการที่ทา
ประกอบการที่ทา
ความร่วมมือในการ
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาระบบ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ทวิภาคี
2. เพื่อไปเยี่ยมเยียน
2. ไปเยี่ยมเยียน
ผู้บริหารของสถาน
ผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ
ประกอบการสาน
สัมพันธ์อันดี

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

229
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-100-3-4-2-5-01-03
- 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ต้อนรับ ต้อนรับ ต้อนรับ ต้อนรับ
กิจกรรมที่ 3 รับรองสถาน
รับรองสถานประกอบการ
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
ประกอบการ
ในโอกาสต่าง ๆ
ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ
ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี
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2565
ต้อนรับ
สถาน
ประกอบ
ตลอดปี

กำรประเมิน
1. ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
และต้อนรับสถาน
ประกอบการในการมา
พบปะ พูดคุย เกี่ยวกับ
รายละเอียดในการจัด
การศึกษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อสร้างค่านิยม
2 61-100-3-4-2-5-02-00
90
91
92
93
เปิดโลกทวิภาคี
3,000 อาชีวศึกษา ในการเรียน
ระบบทวิภาคี
2. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้มากขึ้น

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
94

กำรประเมิน
1. จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 90
ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา
2. ผลการเลือศึกษาต่อใน
ระดับ ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ในระบบทวิภาคี
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการบริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความ จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน 1. จานวนเครือข่ายความ
1 61-100-3-4-2-6-01-00
โครงการเทคนิควิมล
ร่วมมือกับโรงเรียนในระดับ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมมือกับโรงเรียนใน
วิชาการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับ ในระดับ ในระดับ ในระดับ ในระดับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61-100-3-4-2-6-01-01
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
โครงการเทคนิควิมล
ขึ้น
ขึ้น
ขึ้น
ขึ้น
ขึ้น
154,256
วิชาการ ปวช.
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
61-100-3-4-2-6-01-02
โครงการเทคนิควิมล
40,000
วิชาการ ปวส.
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการบริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่ แผนงำนโครงกำร งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
2. เพื่อสร้างความร่วม จานวนสถาน จานวนสถาน จานวนสถาน จานวนสถาน จานวนสถาน
มือกับผู้ทรงคุณวุฒิใน ประกอบการ/ ประกอบการ/ ประกอบการ/ ประกอบการ/ ประกอบการ/
สถานประกอบการทั้ง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ในประเทศและ
นักศึกษาที่
นักศึกษาที่
นักศึกษาที่
นักศึกษาที่
นักศึกษาที่
ต่างประเทศร่วม
เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน
พัฒนาผู้เรียนด้าน
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2. จานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศร่วม
พัฒนาผู้เรียนด้าน
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการบริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3. เพื่อสร้างความ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน 3. จานวน บุคคล ชุมชน
ความสัมพันธ์กับบุคคล
บุคคล บุคคล บุคคล บุคคล บุคคล สังคมภายนอก
ชุมชน สังคมภายนอก
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน
ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก
1. ทุกสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรม
เพื่อนาความรู้ทางด้าน
มี
มี
มี
มี
มี
2 61-100-3-4-2-6-02-00
บริการวิชาการ และวิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการและ
- วิชาการ วิชาชีพสร้าง
2. ทุกสาขาวิชาฯ ได้นาความรู้
ประโยชน์ให้กับชุมชนและ
มี
มี
มี
มี
มี
วิชาชีพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพสร้าง
สังคม

มี

มี

มี

มี
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มี

ประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม
3. ผู้รับบริการ(ชุมชนและสังคม)
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
บริการวิชาการ และวิชาชีพอยู่
ในระดับมาก-มากที่สุด
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับประชาคมภายนอกในการจัดการศึกษาด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการบริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ ด้านวัฒนธรรม และวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561 2562 2563 2564 2565
3
61-200-3-4-2-6-03-00
1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 16 ทีม 17 ทีม 18 ทีม 19 ทีม 20 ทีม มีโรงเรียนมัธยมมาเข้าร่วม
โครงการ Wbac FA Cup
50,000 2.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
รวม 16 ทีม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ภายนอก
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนสังคม
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันของ “มูลนิธิอาจารย์ดร.กมล ชูทรัพย์เพื่อการศึกษา”
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
1 61-700-3-4-3-7-01-00
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
งานทุนการศึกษา
80,000 ตามความต้องการ ตาม
ศักยภาพที่ตนถนัด
2.เพื่อให้มีการระดม
มี
มี
มี
มี
ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ในรูปแบบของการให้
ทุนการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน
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2565

มี

กำรประเมิน
1.ผู้เรียนจบการศึกษา
ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ
2.มีทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.
1.
1.
1.
นักเรียนนักศึกษา มี
1 61-300-3-5-4-8-01-00
1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุก 1.
งานจัดทารายชื่อนักเรียน
1,000 ชั้นปีของวิทยาลัยฯ มีรายงาน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน รายชื่อครบทุกคน
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 100%
นักศึกษา
ชื่อครบทุกคน
มีรายชื่อ มีรายชื่อ มีรายชื่อ มีรายชื่อ มีรายชื่อ
ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก
คน
คน
คน
คน
คน
2.เพื่อให้ครูและนักเรียน
100%
100% 100% 100% 100%
นักศึกษา นาไปใช้
2.ครูและ 2.ครูและ 2.ครูและ 2.ครูและ 2.ครูและ ครูและนักเรียน ได้นา
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน รายชื่อไปใช้ 100%
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ได้นา
ได้นา
ได้นา
ได้นา
ได้นา
รายชื่อไป รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ
ใช้
ไปใช้
ไปใช้
ไปใช้
ไปใช้
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 1.
1.
1.
1.
1.
1.นักเรียนนักศึกษา
2 61-300-3-5-4-8-02-00
งานจัดทาทะเบียนนักเรียน
500 ที่เข้าเรียนมีชื่อในทะเบียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ของวิทยาลัยฯ มีชื่อใน
นักเรียนทุกคน
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา ทะเบียนครบทุกคน
มีมีชื่อใน มีมีชื่อใน มีมีชื่อใน มีมีชื่อใน มีมีชื่อใน
ทะเบียน ทะเบียน ทะเบียน ทะเบียน ทะเบียน
ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก
คน
คน
คน
คน
คน
100% 100% 100% 100% 100%
2. เพื่อเป็นหลักฐานในการ 2.มี
2.มี
2.มี
2.มี
2.มี
2. สามารถเขียน
ตรวจสอบ
รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ ทะเบียนนักเรียน
ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน นักศึกษาได้ครบทุกคน
ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ภายใน 90 วันหลังจาก
ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน เปิดภาคเรียน
100% 100% 100% 100% 100%
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ
3 61-300-3-5-4-8-03-00
ข้อมูลการ ข้อมูลการ ข้อมูลการ ข้อมูลการ ข้อมูลการ คุณวุฒิภายในและ
งานตรวจสอบคุณวุฒิ
3,500 สาเร็จการศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษาที่สมัคร
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ ภายนอกได้ครบทุกคน
ภายในและภายนอก
เรียน
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา 100 %
ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุกคน
คน 100% คน 100% คน 100% คน 100% 100%
1. เพื่อรายงาน
1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.แจ้งผลการเรียนครบ
4 61-300-3-5-4-8-04-00
งานรายงานผลการเรียน
3,300 ผลการเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา 100%
นักศึกษาทุกชั้นปีของ
ทราบผล ทราบผล ทราบผล ทราบผล ทราบผล
ประจาภาคเรียน
วิทยาลัยฯในแต่ละภาค
การเรียน การเรียน การเรียน การเรียน การเรียน
เรียน
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
100%
100%
100%
100%
100%
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
2. เพื่อรายงานผลสอบ
2.
2.
2.
2.
2.
2.แจ้งผลการเรียน
ให้กับผู้ปกครองทราบผล ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครบ 100%
การเรียน และช่วยกันหา ทราบผล ทราบผล ทราบผล ทราบผล ทราบผล
แนวทางในการแก้ปัญหา การเรียน การเรียน การเรียน การเรียน การเรียน
ในกรณีสอบไม่ผ่านใน
และ
และ
และ
และ
และ
รายวิชาต่าง ๆ
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
หา
หา
หา
หา
หา
แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
แก้ปัญหา แก้ปัญหา แก้ปัญหา แก้ปัญหา แก้ปัญหา
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
100%
100%
100%
100%
100%
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เพื่อออกหลักฐานต่าง ๆ ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
สามารถออกหลักฐาน
5 61-300-3-5-4-8-05-00
งานออกหลักฐานการศึกษา
20,000 ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
จบการศึกษาได้ถูกต้อง
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
นักศึกษาที่จบ
ครบถ้วน
ให้กับ
ให้กับ
ให้กับ
ให้กับ
ให้กับ
การศึกษาได้ถูกต้อง
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ครบถ้วน 100%
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ที่จบ
ที่จบ
ที่จบ
ทีจ่ บ
ที่จบ
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน
100%
100%
100%
100%
100%
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.เพื่อติดตามนักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักเรียน 1.นักศึกษามี
6 61-300-3-5-4-8-06-00
นักศึกษามี นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
งานติดตามผลสัมฤทธิ์
- นักศึกษาที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินใน ผลสัมฤทธิ์ มี
มี
มี
มี
เรียนผ่านเกณฑ์ 2.00
ทางการเรียนของนักเรียน
แต่ละระดับชั้น
ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ ขึ้นไป
นักศึกษา
ผ่านเกณฑ์ ทางการ ทางการ ทางการ ทางการ ร้อยละ 90
2.00 ขึ้นไป เรียนผ่าน เรียนผ่าน เรียนผ่าน เรียนผ่าน
ร้อยละ 90 เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
2.00 ขึ้น 2.00 ขึ้น 2.00 ขึ้น 2.00 ขึ้น
ไป
ไป
ไป
ไป
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
90
90
90
90
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
2..หา
2..หา
2..หา
2..หา
2..หา
2.เพื่อหาแนวทาง
2.นักศึกษามี
แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง แนวทาง แนวทาง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
แก้ปัญหานักเรียน
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา แก้ปัญหา แก้ปัญหา เรียนผ่านเกณฑ์ 2.00
นักศึกษาที่ไม่ผ่าน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน นักเรียน นักเรียน ขึ้นไป
เกณฑ์ 2.00 ขึ้นไป
นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ นักศึกษา ร้อยละ 90
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 2.00
ขึ้นไปร้อย
ละ 90

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 2.00
ขึ้นไปร้อยละ
90

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
2.00 ขึ้น
ไปร้อยละ
90

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
2.00 ขึ้น
ไปร้อยละ
90

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ที่ไม่ผา่ น
เกณฑ์
2.00 ขึ้น
ไปร้อยละ
90

243
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
7 61-300-3-5-4-8-07-00
เพื่อให้นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียนนักศึกษามีบัตร
งานบัตรอนุญาตเข้าห้อง
2,500 นักศึกษามีบัตรอนุญาต นักศึกษามี นักศึกษามี นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา อนุญาตเข้าห้องสอบทุก
สอบ
คนครบ 100%
เข้าห้องสอบทุกคน
บัตร
บัตร
มีบัตร
มีบัตร
มีบัตร
อนุญาตเข้า อนุญาตเข้า อนุญาต อนุญาต อนุญาต
ห้องสอบ ห้องสอบทุก เข้าห้อง เข้าห้อง เข้าห้อง
ทุกคนครบ คนครบ
สอบทุก สอบทุก สอบทุก
100%
100%
คนครบ คนครบ คนครบ
100%
100%
100%
1. มีการกาหนดทิศทาง
มี
มี
มี
มี
มี
1. ทุกคนมีการดาเนินการ
8 61-600-3-5-4-8-08-00
1,500 และนโยบายการพัฒนา
จัดทาโครงการภายใต้
งานจัดทาแผนพัฒนา
วิทยาลัย
แผนพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษา
2. เพื่อให้นาแผนสู่การ
มี
มี
มี
มี
มี
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

244
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 มีการกาหนดทิศทาง และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ทั้งด้านกาลังคน ทรัพยากรบุคคล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
มี
มี
มี
1. เพื่อกาหนดทิศ
มี
มี
1. มีการดาเนินงาน/
9 61-300-3-5-4-8-09-00
1,000 ทางการดาเนินงานของ
โครงการ ตาม
งานจัดทาแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัย
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ประจาปี
10

61-300-3-5-4-8-10-00
งานประชาสัมพันธ์

1.เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ 1,000 คน
600,000 รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาปี
การศึกษาใหม่

1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1.นักศึกษาเข้าสมัคร
เรียนเป็นนักศึกษา
1,000 คน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

245
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

1

61-300-3-5-5-9-01-00
งานรับสมัครนักเรียน
นักศึกษา

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับสมัคร
3,000 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2561
1.การให้ข้อมูล
แก่ผู้สมัครที่
ถูกต้อง
2.มีเจ้าหน้าที่
ในการให้
ข้อมูล
3.มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร
4.จัดรายห้อง
เพื่ออานวย
ความสะดวก
แก่หน่วยงาน
ภายใน

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
1.การให้
ข้อมูลแก่
ผู้สมัครที่
ถูกต้อง
2.มีเจ้าหน้าที่
ในการให้
ข้อมูล
3.มีระบบ
การจัดเก็บ
เอกสาร
4.จัดรายห้อง
เพื่ออานวย
ความสะดวก
แก่หน่วยงาน
ภายใน

1.การให้
ข้อมูลแก่
ผู้สมัครที่
ถูกต้อง
2.มีเจ้าหน้าที่
ในการให้
ข้อมูล
3.มีระบบ
การจัดเก็บ
เอกสาร
4.จัดรายห้อง
เพื่ออานวย
ความสะดวก
แก่หน่วยงาน
ภายใน

1.การให้
ข้อมูลแก่
ผู้สมัครที่
ถูกต้อง
2.มีเจ้าหน้าที่
ในการให้
ข้อมูล
3.มีระบบ
การจัดเก็บ
เอกสาร
4.จัดรายห้อง
เพื่ออานวย
ความสะดวก
แก่หน่วยงาน
ภายใน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
1.การให้
ข้อมูลแก่
ผู้สมัครที่
ถูกต้อง
2.มีเจ้าหน้าที่
ในการให้
ข้อมูล
3.มีระบบ
การจัดเก็บ
เอกสาร
4.จัดรายห้อง
เพื่ออานวย
ความสะดวก
แก่หน่วยงาน
ภายใน

กำรประเมิน
ไม่พบปัญหา

ไม่พบปัญหา

ไม่พบปัญหา

ไม่พบปัญหา

246
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

2

61-300-3-5-5-9-02-00
งานจัดทาบัตรประจาตัว
นักศึกษา

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
จัดทาบัตร จัดทาบัตร จัดทาบัตร
ประจาตัว
ประจาตัว
ประจาตัว
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครบ 100% ครบ 100% ครบ 100%

2561
จัดทาบัตร
เพื่อให้นักศึกษา
52,000 ได้รับบัตรประจาตัว ประจาตัว
นักศึกษาทุกคนไปใช้ นักศึกษา
งานทุกหน่วยงานใน ครบ 100%
วิทยาลัย
บัตร
บัตร
บัตร
บัตร
บัตรนักศึกษาที่
ประจาตัว
ประจาตัว
ประจาตัว
ประจาตัว
นักศึกษาได้รับไป
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ต้องถูกต้องและมี
ถูกต้อง มี
ถูกต้อง มี
ถูกต้อง มี
ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
100%
100%
100%
100%

2565
จัดทาบัตร
ประจาตัว
นักศึกษา
ครบ 100%

กำรประเมิน
จัดทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาครบ 100%

บัตร
บัตรประจาตัว
ประจาตัว นักศึกษาถูกต้อง มี
นักศึกษา ประสิทธิภาพ 100%
ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ
100%

247
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-300-3-5-5-9-03-00
3
1.เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากร 1.จัดทา 1.จัดทา 1.จัดทา 1.จัดทา
- ทางการศึ ก ษาได้ รั บ บั ต ร บัตรครู บัตรครู บัตรครู บัตรครู
งานจัดทาบัตรประจาตัวครู
และ
และ
และ
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าตั ว ทุ ก คนไปใช้งาน และ
ทุกหน่วยงานในวิทยาลัย บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ทางการ ทางการ ทางการ ทางการ
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
100%
100%
100%
100%

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กำรประเมิน
2565
1.จัดทา
ครูและบุคลาการทาง
บัตรครู
การศึกษามีบัตรประจาตัว
และ
ทุกคน
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาครบ
100%

248
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
2.บั ต รประจ าตั ว ครู แ ละ 2.บัตร
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประจาตัว
ได้ รั บ ไปต้ อ งถู ก ต้ อ งและมี ครูและ
บุคลากร
ประสิทธิภาพ
ทางการ
ศึกษามี
และสิทธิ
ภาพครบ
100%

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
2.บัตร
2.บัตร
2.บัตร
ประจาตัว ประจาตัว ประจาตัว
ครูและ ครูและ ครูและ
บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ทางการ ทางการ ทางการ
ศึกษามี ศึกษามี ศึกษามี
และสิทธิ และสิทธิ และสิทธิ
ภาพครบ ภาพครบ ภาพครบ
100%
100%
100%

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
2.บัตร
ประจาตัว
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษามี
และสิทธิ
ภาพครบ
100%

กำรประเมิน
ครูและบุคลาการทาง
การศึกษาได้รับบัตรที่
ถูกต้อง และนามาใช้แสกน
การเข้า-ออกปฏิบัติงาน

249
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
4

แผนงำนโครงกำร
61-300-3-5-5-9-04-00
งานจัดหาแบบพิมพ์และ
เอกสารต่าง ๆ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาแบบพิมพ์และ
191,860 เอกสาร ให้กับฝ่ายต่าง ๆ
ให้กับหน่วยงานภายในของ
วิทยาลัยฯ

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
มีแบบ มีแบบ มีแบบ มีแบบ มีแบบ มีแบบพิมพ์และเอกสาร
พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์ ต่าง ๆ เพียงพอสาหรับฝ่าย
และ
และ
และ
และ
และ ต่างๆ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ต่างๆ
ต่างๆ
ต่างๆ
ต่างๆ
ต่างๆ
เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
100% 100% 100% 100% 100%

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

250
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
5

แผนงำนโครงกำร
61-300-3-5-5-9-05-00
งานนักเรียนนักศึกษาออก
กลางคัน

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564

2565

กำรประเมิน

1.เพื่อสารวจปัญหาการออก 1.ติดตาม 1.ติดตาม 1.ติดตาม 1.ติดตาม 1.ติดตาม 1.ติดตามนักเรียนนักศึกษา
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ออกกลางคันครบ 100%
- กลางคันของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
นักศึกษา

2.เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การลดออกกลางคัน

ออก
กลางคัน
ครบ
100%

ออก
กลางคัน
ครบ
100%

ออก
กลางคัน
ครบ
100%

ออก
กลางคัน
ครบ
100%

ออก
กลางคัน
ครบ
100%

2.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 17 ต่อ
ปี

2.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 17 ต่อ
ปี

2.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 17 ต่อ
ปี

2.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 17 ต่อ
ปี

2.ไม่น้อย 2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17
กว่าร้อย ต่อปี
ละ 17 ต่อ
ปี

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

251
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

6

61-300-3-5-5-9-06-00
งานบัญชีเรียกชื่อ

7

61-500-3-5-5-9-07-00
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
มีบัญชี มีบัญชี มีบัญชี
รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ
ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง
ครบ
ครบ
ครบ
100% 100% 100%

2565
มีบัญชี
รายชื่อ
ถูกต้อง
ครบ
100%

1 เพื่อให้อานวยความ
มี
788,825 สะดวกให้นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้ได้ใช้สวัสดิการ
ต่าง ๆ จากวิทยาล้ย

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

3.70

3.70

3.70

3.70

3.70

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหลักฐานในการ
2,150 ตรวจสอบ

2561
มีบัญชี
รายชื่อ
ถูกต้อง
ครบ
100%

กำรประเมิน
มีบัญชีรายชื่อถูกต้องครบ
100%

1.อานวยความสะดวก
นักศึกษา เพื่อใช้สิทธิ
การตวจสุขภาพ/สมัครวิชา
ทหาร/ผ่อนผันทหาร/
ประกันอุบัติเหตุ/รับชุดสูท
2.นักศึกษาได้ใช้สวัสดิการ
ต่าง ๆ จากวิทยาลัย
3.ประเมินความพึงพอใจ.

252
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-500-3-5-5-9-08-00
1.เพื่อให้อานวยความ
8
มี
มี
มี
มี
งานบริการอื่น
96,000 สะดวกในการปฏิบัติงาน

9

61-500-3-5-5-9-09-00
งานสารบรรณ

2.เพื่อให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน
1.เพื่อช่วยให้การ
1,000 ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
เกิดประสิทฺธิภาพ
2.เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลา
แรงงาน และงบประมาณ

2565
มี

กำรประเมิน
1.อานวยความสะดวก
ครู/อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากร
2.ประเมินความพึงพอใจ

3.70

3.70

3.70

3.70

3.70

มี

มี

มี

มี

มี

1.การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 89

มี

มี

มี

มี

มี

2.ประหยัดเวลา แรงงาน
งบประมาณ โดยจัด
ความสาคัญของงานให้
ชัดเจน ทางานก่อนเวลา
ทางานและใช้งบประมาณ
เท่าที่จาเป็น

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

253
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

งบประมำณ

วัตถุประสงค์
3.เพื่อพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อานวยความสะดวกให้
บุคลากร และหน่วยงาน
ภายนอก

2561
มี

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
มี
มี
มี

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
มี

กำรประเมิน
3.พัฒนาระบบให้มีคุณภาพ
ให้คาแนะนา คาปรึกษา ให้
ความสะดวกแก่บุคลากร
ทุกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพ
4. มีค่าความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ 4.15

254
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

10

61-800-3-5-5-9-10-00
งานให้บริการด้าน
Graphic และ
Multimedia

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อให้ครู
และบุคคลากร
ได้สร้างสรรสื่อ
ประสัมพันธ์
ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของ
ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1.ผลิดสื่อไม่ 1.ผลิดสื่อไม่ 1.ผลิดสื่อไม่ 1.ผลิดสื่อไม่
น้อยกว่า 40 น้อยกว่า 40 น้อยกว่า 40 น้อยกว่า 40
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
2. เพื่อใช้
สาหรับการ
ประชาสัมพั
นธ์กิจกรรม
ของ
วิทยาลัย

2. เพื่อใช้
สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
วิทยาลัย

2. เพื่อใช้
สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
วิทยาลัย

2. เพื่อใช้
สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
วิทยาลัย

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
1.ผลิดสื่อไม่
น้อยกว่า 40
ชิ้น

กำรประเมิน
1.จานวนสื่อที่ผลิต
สื่อไม่น้อยกว่า 40
ชิ้น

2. เพื่อใช้
2. เพื่อให้เกิดการ
สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
กิจกรรมของ
วิทยาลัย

255
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

11

61-800-3-5-5-9-11-00
งานพัฒนาความเร็ว
อินเตอร์เน็ต

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

2561
1.เพื่อให้บริการรับส่งข้อมูล 1. เพื่อ
1,000,000 ทางอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ พัฒนา
ความต้องการ
ความเร็ว
อินเตอร์
2.
เพื่อให้
ความเร็ว
อินเตอร์
ดีและ
เพียงพอ
ต่อการ
ใช้งาน

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
1. เพื่อ 1. เพื่อ 1. เพื่อ
พัฒนา พัฒนา พัฒนา
ความเร็ว ความเร็ว ความเร็ว
อินเตอร์ อินเตอร์ อินเตอร์
2.
2.
2.
เพื่อให้ เพื่อให้ เพื่อให้
ความเร็ว ความเร็ว ความเร็ว
อินเตอร์ อินเตอร์ อินเตอร์
ดีและ
ดีและ
ดีและ
เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ
ต่อการ ต่อการ ต่อการ
ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
1. เพื่อ
พัฒนา
ความเร็ว
อินเตอร์
2.
เพื่อให้
ความเร็ว
อินเตอร์
ดีและ
เพียงพอ
ต่อการ
ใช้งาน

กำรประเมิน
1.เพื่อพัฒนาความเร็ว
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น
82/140
2.แบบประเมินความพึ่ง
พอใจในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4.00

256
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

12

61-800-3-5-5-9-12-00
งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อความ
ปลอดภัย

13

61-800-3-5-5-9-13-00
งานพัฒนา Website
วิทยาลัย

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็น 1. ข้อมูล
1. ข้อมูล 1. ข้อมูล 1. ข้อมูล
จัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
- ข้อมูลสารสนเทศของทาง จัดเก็บ
วิทยาลัยเพื่อความ
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ปลอดภัย
สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ
ของ
ของ
ของ
ของ
วิทยาลัย
วิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัย
ได้ 100% ได้ 100% ได้ 100% ได้ 100%
1. เพื่อให้ข้อมูลทันสมัย 1.ข้อมูลมี 1.ข้อมูลมี 1.ข้อมูลมี 1.ข้อมูลมี
ความ
ความ
ความ
20,000 เช่น การปรับปรุงข้อมูล ความ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ ทันสมัย
ทันสมัย
ทันสมัย
ทันสมัย
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
1. ข้อมูล
จัดเก็บ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ของ
วิทยาลัย
ได้ 100%
1.ข้อมูลมี
ความ
ทันสมัย
เป็น
ปัจจุบัน

กำรประเมิน
1.ข้อมูลสารสนเทศของ
ทางวิทยาลัยไม่สูญหาย

1.มีการพัฒนา Website
20 ครั้งต่อปี

257
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

14

61-800-3-5-5-9-14-00
งานพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

61-800-3-5-5-9-15-00
งานให้บริการศูนย์
คอมพิวเตอร์

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1.การใช้งานอินเตอร์เพื่อ 1.มีการ
1.มีการ
1.มีการ
1.มีการ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
- ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ

2565
1.มีการ
พัฒนา
ระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 1.มี
นักศึกษา
- ใช้ศูนย์วิทยบริการ
ใช้งานร้อย
ละ 60

1.มี
นักศึกษา
ใช้งานร้อย
ละ 64

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

1.มี
นักศึกษา
ใช้งานร้อย
ละ 61

1.มี
นักศึกษา
ใช้งานร้อย
ละ 62

1.มี
นักศึกษา
ใช้งานร้อย
ละ 63

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กำรประเมิน
1.มีการติดตั้งระบบ
Wireless เพิ่ม 2 จุด
(ห้องสมุด,ศูนย์คอมชั้น
3)

1.เพื่อให้นักศึกษาเช้าใช้
งานศูนย์วิทยบริการ
จานวนทั้งหมด 1,227
คน

258
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำนโครงกำร

16

61-800-3-5-5-9-16-00
งานประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
2564
1.เพื่อให้ครูและบุคลากร 1.เพื่อให้ 1.เพื่อให้ 1.เพือ่ ให้ 1.เพื่อให้
ครู
ครู
ครู
ครู
- สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ได้
นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ
งานระบบ งานระบบ งานระบบ งานระบบ
สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ
ของ
ของ
ของ
ของ
วิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัย
ได้
ได้
ได้
ได้
2. เพื่อ
2. เพื่อ
2. เพื่อ
2. เพื่อ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2565
1.เพื่อให้
ครู
บุคลากร
นักศึกษา
สามารถ
งานระบบ
สารสนเทศ
ของ
วิทยาลัย
ได้
2. เพื่อ
พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

กำรประเมิน
1.วัดจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยได้ 3.51
ร้อยละ 80%
2.ได้แนวทางกาพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
17

แผนงำนโครงกำร
61-800-3-5-5-9-17-00
งานพัฒนาโปรแกรม Sisa

งบประมำณ

วัตถุประสงค์

1.มีการพัฒนาตามความ
60,000 ต้องการของผู้ใช้งาน

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1.,มีการ 1.,มีการ 1.,มีการ 1.,มีการ 1.,มีการ 1.มีการพัฒนาระบบ Sisa
พัฒนา
พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา จากระบบ Sever ย้ายไป
โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม ระบบ คลาวด์
Sisa
Sisa
Sisa
Sisa
Sisa

18

61-600-3-5-5-9-18-00
งานแต่งตั้งกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

1.มีการกาหนดทิศทางและ
8,000 นโยบายการพัฒนา
วิทยาลัย
2.มีการดาเนินการตาม
ทิศทางและนโยบายที่
วิทยาลัยกาหนด

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1.มีการประชุมทุกภาค
เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
2.ดาเนินงานโดยไม่พบข้อ
ร้องเรียนใด ๆ

260
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-600-3-5-5-11-01-00
1 งานงบประมาณ
- 1. เพื่อให้วิทยาลัยมี
มี
มี
มี
มี
งบประมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสม

2. เพื่อให้วิทยาลัย
สามารถควบคุม
งบประมาณประจาปีได้

มี

มี

มี

มี

2565

กำรประเมิน

มี

1. จานวนเงิน
งบประมาณ
มากกว่ารายจ่าย
จริง

มี

2. จานวนเงิน
งบประมาณ
มากกว่ารายจ่าย
จริง

261
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
61-600-3-5-5-11-02-00
2 งานการเงินและบัญชี
100,000 1. เพื่อให้การใช้
มี
มี
มี
มี
จ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนการขอใช้
งบประมาณประจาปี
2. เพื่อควบคุม
ติดตามและกากับ
ดูแลการรับ-จ่ายเงิน
ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
3. เพื่อนาไปสู่การ
จัดทางบการเงินของ
วิทยาลัย

2565
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

กำรประเมิน
1. จานวนเงินรายจ่าย
ตามแผนการขอใช้
งบประมาณ
เปรียบเทียบกับ
รายจ่ายจริง
2. มีระบบงานการเงิน
และบัญชี ที่ถูกต้อง

3. มีงบการเงินที่เสร็จ
ทันตามเวลาที่กาหนด

262
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์ที่ 6 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกฝ่าย
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ
ที่
แผนงำนโครงกำร
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
2561
2562
2563
2564
2565
1 61-400-3-5-6-10-01-00
1.เพื่อติดตามมาตรฐาน
มี
มี
มี
มี
มี
1.มีการติดตามมาตรฐาน
งานจัดทารายงานประเมิน
1,000 การศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพภายในประจาปี

2

61-400-3-5-6-10-02-00
โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในต้นสังกัด สอศ.

1.เพื่อติดตามแผนพัฒนา
5,000 สถานศึกษา

มี

มี

มี

มี

มี

1.มีการติดตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา

3

61-400-3-5-6-10-03-00
โครงการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ.

1.เพื่อจัดทารายงานการ
10,000 ประเมินตนเอง

มี

มี

มี

มี

มี

1.มีการจัดทารายงาน
ประเมินตนเอง

263

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
1. การดาเนินการตามแผน
1.1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยมีงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ
1.2. พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณในการด าเนิ น งานตามแผน โดยยึ ด หลั ก ความเสมอภาค เป็ น ธรรม
ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และทั่วถึง
1.3. การปฏิบัติตามแผน โดยยึดหลัก PDCA หรือ Demming Cycle
1.4. ร่วมกันผลักดันให้มีการมีการนาแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ดูแลให้การดาเนินงานตามแผนเกิด
พลังขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม
1.5. ร่วมกันทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผนในแต่ละปี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน
1.6. ใช้แผนเป็นกลไกในการกากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานประจาปี รวมทั้งการจัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. การประเมินผลการดาเนินงาน ได้วางระบบการดาเนินงาน ไว้ ดังนี้
2.1. ร่วมกันจัดทาระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผล
2.2. ร่วมกันจัดทาเกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของกรอบการดาเนินงาน
2.3. ใช้เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของกรอบการดาเนินงานเป็นกรอบในการจัดทาผลการดาเนินงานประจาปี
2.4. จัดทาการประเมินตนเอง และรายงานประจาปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
2.5. กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบการประเมินผลการดาเนินงานเป็น 3 ลักษณะ คือ
1 ) การประเมินผลครึ่งปีและสิ้นปีการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้
ทราบว่างาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนงานได้ดาเนินการไปมากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่กาหนดหรือไม่
2 ) การประเมิ น ผลระยะครึ่ ง เวลาของแผน โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาเพื่ อ ทราบผลการ
ดาเนิ น งานที่ผ่ านมา มีการบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ตามเป้ าหมายหรือ ไม่ จักได้นามาปรับปรุง แก้ไ ข หรือปรับเปลี่ ย น
วิธีดาเนินการต่อไป
3) การประเมิน ผลเมื่อสิ้ น สุ ดแผน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบผลการดาเนินงาน
โดยรวมว่าประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด จะได้นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป
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3. การรายงานผล
ทุกสิ้นปีการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดทารายงาน 2 ฉบับ ได้แก่
3.1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการอาชีวศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
รายงานสาธารณชน
3.2. รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ได้จากการสรุปข้อมูลการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่าย
ต่าง ๆ หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา เป็นต้น
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คาสั่งสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
ที่ ......../2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปี พ.ศ. 2561-2565
****************************
โดยที่สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นสถาบันที่จัดการบริหารการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและ
ระดั บ พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาและส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ดังนี้
1. โรงเรียนกันตะบุตร
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
เพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการศึกษาของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นไปตามกรอบนโยบาย
จุดมุ่งหมาย มีผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันในเครือฯ และหลักสูตรต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ได้รับผลกระทบ
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปี
พ.ศ. 2561 -2565 ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. ดร.สันธยา
ดารารัตน์
ประธาน
(ทวบ.)
2. นางสาวสุภัทรวดี
ศิริสุวรรณ
รองประธาน (ทวบ.)
3. นายสมคิด
อภิวัฒนธีระกุล
กรรมการ
(ทวบ.)
4. นายสุธี
เทศวิรัช
กรรมการ
(ทวบ.)
5. นางปรัศนี
ศิริธรรม
กรรมการ
(พ.ต.พ.)
6. นางวรรณี
เลิศพิภพพร
กรรมการ
(พ.ต.พ.)
7. นางดาราณีย์
ติ้วทอง
กรรมการ
(พ.ต.พ.)
8. ดร.ทิพย์วิภา
เทศวิศาล
กรรมการ
(ว.ท.ว.)
9. นางสาวพัชรินทร์
แสงเงิน
กรรมการ
(ว.ท.ว.)
10. นางสาวนิตยาพร
บัวทอง
กรรมการ
(ว.ท.ว.)
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11. นายสมนึก
12. นางจุตรพร
13. นางอรพิน
14. นางกฤษดาภรณ์
15. นางสอางค์

สมรรถกิจขจร
เกิดรังสี
นะราย
ฉ่าแสง
แจ่มถาวร

กรรมการ
(อชศ.)
กรรมการ
(อชศ.)
กรรมการ
(กตบ.)
กรรมการ
(กตบ.)
กรรมการและเลขานุการ (ทวบ.)

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่
1. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
2. นาเสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เพื่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรอนุมัติ
3. นาเสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เพื่อให้ท่านประธานกรรมการ
บริหารสถานในเครือตั้งตรงจิตรพิจารณาอนุมัติ

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

(นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์)
ประธาน
คณะกรรมการบริหาร สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

