
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ค าน า 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จ าท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ขึ้น จากวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และพันธกิจท่ีมุ่ง
หมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ บุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนนักการภารโรง ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คณะผู้จัดท า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าช้ีแจง 
 
แนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ๑. พัฒนาประชาชน  วัยเรียน วัยท างาน ตามความถนัดและความสนใจให้ เต็มศักยภาพ โดย
 ค านึงถึงสภาพแวดล้อม เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เน้นความร่วมมือ
 กับทุกฝ่ายเป็นไปตามนโยบายแห่งชาติ  
  ๒. การจัดการอาชีวศึกษาต้องยืดหยุ่นมีความ หลากหลาย โปรแกรมการเรียนการสอนต้องอยู่บน
 พื้นฐานการบริหารจัดการท้ังด้านการตลาด เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนแบบ
 บูรณา  
  ๓. ต้องมีการวางแผน เพื่อพัฒนาสาขาวิชาชีพ ท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา พัฒนา ทักษะวิชาชีพ            
 ให้ผู้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีตอบสนองตลาดแรงงงาน  การบริหาร จัดการอาชีวศึกษาต้องมีความ
 ต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน เพื่อผลิตก าลังคน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นความร่วมมือกับ              
 สถานประกอบการ 
  ๔. บุคลากรครูอาจารย์ทุกคนในสถานศึกษาต้องมีขวัญและแรงจูงใจในการท างานให้ประสบ
 ความส าเร็จ 
  ๕. ภาพลักษณ์ส าคัญท่ีสุดต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเท่ากับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จอย่างสูงสุดได้เมื่อมีภาพลักษณ์ท่ีดี
เพราะจะท าให้เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน 
 
ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ และเป็นคนดี มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและชุมชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ขวัญ ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

          หน้า 
ค าน า         
ค าช้ีแจง 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา       ๑ 
 ๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา      ๑ 
 ๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร        ๒ 
 ๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     ๒ 
 ๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน     ๓ 
 ๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี       ๔ 
 ๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ       ๔ 
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ๕ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ๕ 
 มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา      ๕ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ๗ 
 มาตรฐานท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายใน      ๗ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๙ 
 ๓.๑  วิสัยทัศน์ (Vision)        ๙ 
 ๓.๒ พันธกิจ (Mission)        ๙ 
 ๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)        ๙ 
 ๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด    ๑๑ 
 ๓.๕ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  ๑๙ 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑ 
 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
ดร.ศิริมา  พรนิมิตร 

ส านักงานมาตรฐานและงานวิจัย 
-  งานนโยบายและแผนงาน 
-  งานมาตรฐาน 
-  งานวิจัย และพัฒนา 

รองประธานกรรมการ 
ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร 

ส านักงานบัญชี 
-  งานบัญชี 
-  งานจัดซ้ือ 
-  งานพัสดุ 

รองประธารกรรมการ 
ดร.กรวิก พรนิมิตร 

 

ส านักเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา 
-  งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร   
    และการบริการ 
-  งานนวัตกรรมทางการศึกษา 
-  งานสนับสนุนการใช้เทคโนโลย ี
-  งานโสตทศันูปกรณ์ 
-  งานการศึกษานอกระบบ และหลักสูตร
ระยะสั้น 

ฝ่ายวิชาการ 
-  งานวิชาการ 
-  หัวหน้าสาขาวิชา 
-  งานส่งเสริมอาชีพ 
    และโครงงาน   
    วิชาชีพ 
-  งานห้องสมุด 
-  งานผลิตข้อสอบ 
-  งานชมรม 
-  งานทวิภาค ี
-  ศูนย์บ่มเพาะ 

ฝ่ายบริการ 
 -  งานธุรการ 
-  งานรับสมัคร 
-  งานติดต่อประสานงาน  
    หน่วยงานราชการ 
-  งานทะเบียนวัดผล 

ฝ่ายการเงิน 
-  งานสวัสดิการนักศึกษา 
-  งานการเงิน 
-  งานผลประโยชน์ 
-  งานกองทุนให้กู้ยืม 

ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 
 
-  งานอาคาร
สถานที ่
-  งานสวน 
-  งาน
สาธารณูปโภค 
-  งานซ่อมบ ารุง 
-  งานโภชนาการ 
-  งานครุภัณฑ์ 
-  งานพยาบาล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
-  งานสรรหาบุคลากร 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานประเมินผลการ
ท างาน 
-  งานสวัสดิการครู  
    และลูกจ้าง 
         

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา 
-  งานวินัยและความ
ประพฤติ 
-  หัวหน้าระดับ 
-  งานที่ปรึกษา 
-  กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 
    และจริยธรรม 
-  งานรักษาดินแดน 

ศูนย์ภาษานานาชาต ิ

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
-  งานการตลาด และแนะแนว
การศึกษา 
-  งานประชาสัมพันธ์ และชุมชน 
    สัมพันธ์ 
-  งานกิจกรรม และนันทนาการ 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 

๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร 

ประเภท ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผู้บริหาร ๓ ๔ ๗ - 
ครูสายการสอน 
 - สาขาบัญชี ๑ ๓ ๔ - 
 - สาขาการตลาด ๑ ๓ ๔ - 
 - สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - ๒ ๒ - 
 - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ ๒ ๕ - 
 - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ๒ ๒ - 
 - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ๑ ๑ ๒ - 
 - สาขาการท่องเท่ียว - ๓ ๓ - 
ครูพิเศษ (ต่างชาติ) ๑ ๓ ๔ - 
ครูพิเศษ ๕ ๙ ๑๔ - 
ลูกจ้างประจ า - ๘ ๘ - 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ ๑ ๒ - 
รวม ๑๖ ๔๑ ๕๗ - 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รว
ม 

๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.             
สาขาวิชาการบัญชี ๘๑   ๘๐   ๕๖   ๒๑๗ 
สาขาวิชาการตลาด ๑๕๑   ๖๘   ๘๔   ๓๐๓ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๐   ๑๕๐   ๒๗๕   ๕๑๕ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ๒๒   ๑๖   ๓๓   ๗๑ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว ๑๓   ๒๑   ๒๔   ๕๘ 
สาขาวิชาทวิภาคี/ธุรกิจค้าปลีก  ๑๓๙   ๕๙   ๒๗  ๒๒๕ 

รวม ปวช. ๓๕๗ ๑๓๙  ๓๓๕ ๕๙  ๔๗๒ ๒๗  ๑๓๘๙ 
ระดับ ปวส.            
สาขาวิชาการบัญชี ๑๒๒   ๑๑๕       
สาขาวิชาการตลาด ๑๖๑   ๖๕       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๖๕   ๑๒๒       



๓ 
 

 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รว
ม 

๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

สาขาภาษาต่างประเทศ    ๑๔       
สาขาวิชาการท่องเท่ียว ๘๑   ๔๗       
สาขาวิชาทวิภาคี/ธุรกิจค้าปลีก  ๒๖   ๑๑      
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ๕๓   ๓๓       

รวม ปวส. ๕๘๒ ๒๖  ๓๙๖ ๑๑     ๑,๐๑๕ 
รวมทั้งหมด ๙๓๙ ๑๖๕  ๗๓๑ ๗๐  ๔๗๒ ๒๗  ๒,๔๐๔ 

ที่มา : งานทะเบียน (ส ารวจ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ระดับ ปวช. (ปกติ และทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาการบัญชี 
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
ระดับ ปวส. (ปกติ และทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาการบัญชี 
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
   



๔ 
 

 

๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ระดบั 
ชั้น 

สาขางาน งบด าเนนิการ ค่าวัสดฝุึก 
อุปกรณแ์ละสื่อ
ส าหรับการเรียน

การสอน 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย
ค่าวัสดุ

ฝึก 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม

สนบัสนนุให้
ผู้เรียนไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย
ในการ

ไป
บริการ
วิชาการ 
วิชาชีพ 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม

สนบัสนนุ การ
จัดท าโครงการ
พัฒนาทกัษะ

วิชาชีพ 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย
ในการ

ท า
โครงการ 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม 

สนบัสนนุ การ
จัดกิจกรรมด้าน

ต่าง ๆ 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย
ในการจดั
กิจกรรม 

ปวช. การบัญช ี

๖,๐๔๗,๔๖๖.๒๒ 

๑๕๕,๔๗๓.๗๔ ๒.๕๗ ๑๖,๘๓๘.๓๑ ๐.๒๘ ๑๖,๘๓๘.๓๑ ๐.๒๘ ๓๙,๒๘๙.๓๙ ๐.๖๕ 
ปวช. การตลาด ๑๖๓,๓๑๘.๗๔ ๒.๗๐ ๑๗,๖๘๗.๙๕ ๐.๒๙ ๑๗,๖๘๗.๙๕ ๐.๒๙ ๔๑,๒๗๑.๘๘ ๐.๖๘ 
ปวช. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
๓๐๘,๐๙๔.๗๕ ๕.๐๙ ๓๓,๓๖๗.๖๖ ๐.๕๕ ๓๓,๓๖๗.๖๖ ๐.๕๕ ๗๗,๘๕๗.๘๘ ๑.๒๙ 

ปวช. ภาษาต่างประเท
ศ 

๒๕,๖๗๔.๕๖ ๐.๔๒ ๒,๗๘๐.๖๔ ๐.๐๕ ๒,๗๘๐.๖๔ ๐.๐๕ ๖,๔๘๘.๑๖ ๐.๑๑ 

ปวช. ธุรกิจค้าปลีก
ร้านอาหารและ
ภัตตาคาร 

๑๑๐,๕๔๓.๒๕ ๑.๘๓ ๑๑,๙๗๒.๑๙ ๐.๒๐ ๑๑,๙๗๒.๑๙ ๐.๒๐ ๒๗,๙๓๕.๑๒ ๐.๔๖ 

ปวช. การท่องเที่ยว ๓๑,๓๘๐.๐๒ ๐.๕๒ ๓,๓๙๘.๕๖ ๐.๐๖ ๓,๓๙๘.๕๖ ๐.๐๖ ๗,๙๒๙.๙๗ ๐.๑๓ 
ปวส. การบัญช ี ๑๖๙,๐๒๔.๒๐ ๒.๗๙ ๑๘,๓๐๕.๘๗ ๐.๓๐ ๑๘,๓๐๕.๘๗ ๐.๓๐ ๔๒,๗๑๓.๗๐ ๐.๗๑ 
ปวส. การตลาด ๑๔๙,๗๖๘.๒๘ ๒.๔๘ ๑๖,๒๒๐.๓๙ ๐.๒๗ ๑๖,๒๒๐.๓๙ ๐.๒๗ ๓๗,๘๔๗.๕๘ ๐.๖๓ 
ปวส. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
๑๗๖,๘๖๙.๒๑ ๒.๙๒ ๑๙,๑๕๕.๕๑ ๐.๓๒ ๑๙,๑๕๕.๕๑ ๐.๓๒ ๔๔,๖๙๖.๑๙ ๐.๗๔ 

ปวส. ภาษาต่างประเท
ศธุรกิจ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ปวส. ธุรกิจค้าปลีก
ทั่วไป 

๑๑,๔๑๐.๙๒ ๐.๑๙ ๑,๒๓๕.๘๔ ๐.๐๒ ๑,๒๓๕.๘๔ ๐.๐๒ ๒,๘๘๓.๖๓ ๐.๐๕ 

ปวส. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔๒,๐๗๗.๗๕ ๐.๗๐ ๔,๕๕๗.๑๖ ๐.๐๘ ๔,๕๕๗.๑๖ ๐.๐๘ ๑๐,๖๓๓.๓๗ ๐.๑๘ 

ปวส. การท่องเที่ยว ๔๑,๓๖๔.๕๘ ๐.๖๘ ๔,๔๗๙.๙๒ ๐.๐๗ ๔,๔๗๙.๙๒ ๐.๐๗ ๑๐,๕๔๓.๑๔ ๐.๑๗ 
รวม ๖,๐๔๗,๔๖๖.๒๒ ๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒.๙๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๔๘ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๔๘ ๓๕๐,๐๙๐.๐๑ ๕.๗๙ 

ที่มา : งานบัญชี (ส ารวจ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
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ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ประกอบด้วย  ๔ มาตรฐาน มีการก าหนด
ประเด็นการประเมินดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของ
ตลาดแรงง าน  และมี สั ด ส่วน ผู้ส า เ ร็ จการ ศึกษา เ ที ยบกับ ผู้ เ รี ยนแรก เข้ าต าม เกณฑ์ ท่ีก าหนด                   
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้านความรู้ 
  ๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
  ๒) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
  ๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๔) มีการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยได้รับข้อมูล
 ตอบกลับร้อยละ ๘๐ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน
 หรือสถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อและมีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะท่ีท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป
 และสมรรถนะวิชาชีพ เฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของข้อมูลตอบกลับ 

 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑) จ านวนผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนท่ีได้รับ

 รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
๒) จ านวนเกียรติบัตร  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โล่รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 แข่งขันกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลระดับ 
 จังหวัดระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชาใช้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการบริการ
      วิชาชีพ  วิชาการ หรือจิตอาสาท าประโยชน์ต่อชุมขน สังคม  
  ๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
 พระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข 
 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  กีฬาและนันทนาการ การด ารงตนตาม
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   ๑) สถานศึกษา มีความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนระบบ 
        ทวิภาคี 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์  ทักษะ 
     วิชาชีพ ในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางาน ท่ีเรียน โดยมี 
     ครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน 

 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
       รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนการประเมินผลการ
       เรียนท่ีหลากหลายบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม   
                        จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
     แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีบันทึกหลังสอนรวมท้ัง
     มีการนิเทศการสอน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

๓) สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนพัฒนาการเรียนการสอน
     ผ่านระบบOn line 

   ๔) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการท่ีสอดคล้อง
       กับสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม 

๕) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนเข้าทดสอบความสามารถด้าน
     ภาษาต่างประเทศโดยหน่วยงานภายนอก 

   ๖) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
       วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
   ๗) จ านวนจ านวนผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
       ครูที่ได้รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
   ๘) จ านวนเกียรติบัตร  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  โล่รางวัลหรือเชิดชูเกียรติด้านการ 
       ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ของครูที่ได้รับจาก  
หน่วยงานระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
   ๑) มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมอัต
       ลักษณ์ของ สถานศึกษา  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหารครู บุคคลกร
       ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ  
   ๒) การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
   ๓) การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ และฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   ๔) การบริหารจัดการด้านการเงิน 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ สามารถส่ือสารให้ครูและบุคลากร
       ทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
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       ท้ังภาครัฐ และเอกชน ได้รู้ และเข้าใจนโยบายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
       เป็นอย่างดี 
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการ 
                 กิจกรรม เป้าหมายและร่วมกันด าเนินการเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงาน
       ต้นสังกัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน หรือสมาชิกในชุมชน 
ประชาชนในสังคม เกิดการเรียนรู้โดยผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยใช้สถานท่ีหรือบุคลากรของ
สถานศึกษาเป็น แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการเรียนรู้ ท่ีดี 
มีการถ่ายทอดความรู้และเน้นการจัดการเรียนรู้ แบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และ
พัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสมประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๑) มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคมสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัดการศึกษา 
      ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานชอง 
                ผู้เรียน 
  ๒) ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบกา ร
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก
สาขาวิชา 
 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้  ครู บุคลากรของสถานศึกษาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
 ความสามารถ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ดูงานร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ On line 
 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา           
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในและด าเนินการตามพัฒนาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๔.๑ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาตามแนวคิดหลักและ
       มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดยการมี ส่วนร่ วมของครู  บุคลากรทางการศึกษาและ               
       สถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

๔.๒ สถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนา มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและจัดท า  
       รายงานประจ าปีเสนอผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 

๔.๓ น าผลการประเมินคุณภาพภายในมา พิจารณาร่วมกันทุกฝ่ายหรือหน่วยงานในสถานศึกษา        
       ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา 
 



๘ 
 

 

 หมายเหตุ: กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด” 
 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ตามบริบทของสถานศึกษา 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี ้
๓.๑  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ไว้
ดังนี้ 

“CTC มุ่งพัฒนาวิชาชีพ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ก้าวทันเทคโนโลยี 
สู่ประชาคมอาเซียน” 

๓.๒ พันธกิจ (Mission) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้  
 พันธกิจที่ ๑ CTC เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลายสาขาวิชา ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกสาขาอาชีพที่     
      ต้องการพัฒนาตัวเอง 
 พันธกิจที่ ๒ CTC เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งขยายความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติจริงผู้เรียนมี 
       ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม 
 พันธกิจที่ ๓ จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการดูแล     
                ช่วยเหลือนักศึกษา 
 พันธกิจที่ ๔ CTC ต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี ด้านคุณธรรม 
                 จริยธรรมและด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
 พันธกิจที่ ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)  
ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
๑. CTC เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลาย

สาขาวิชา ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกสาขาอาชีพท่ี
ต้องการพัฒนาตัวเอง 

 
๑ 
 

ผลิตก าลังคนให้กับสถานประกอบการ 
พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 

๒. CTC เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่ งขยายความรู้ 
ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติจริงผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพเป็นคนดีมี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
พัฒนาการเรียนการสอน ทางด้านวิชาชีพและ
ภาษาต่างประเทศ 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 



๑๐ 
 

 

 
 

ส่ ง เ สริ ม ให้ ผู้ เ รี ยน เข้ าท า ก ารทดสอบกั บ
หน่วยงานภายนอกเพื่อวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
๕ 

พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์ 
จัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ 
จัดอบรมด้านคุณธรรม  
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริการวิชาชีพวิชาการ
ให้กับชุมชน 
ส่งเสริมให้เข้าแข่งข้นด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  

๓. จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 

 
 
๑ 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 

สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
จัดให้มีการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญภายนอก 
จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาการลาออก
ของนักเรียน นักศึกษาให้น้อยลง   
จัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 

๔. 
 
 

CTC ต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงาน
ภายใน สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  

 
 
๑ 
 
๒ 
 

ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการเรียนการสอนของครู 
จัดสรรงบประมาณส าหรับงานวิ จัย  สร้ าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ส่ือการเรียนการสอน 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคคลกร 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยี ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
องค์กร  

 
๑ 
 
 
๒ 
 

พัฒนาสมรรถนะครูแลบุคลากรทางการศึกษา 
จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท าส่ือการเรียนการสอน 
จัดอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จัดอบรมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ครู เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มท่ี 

๖. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑ 
๒ 

พัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของแต่ละประเด็น 

หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 



๑๑ 
 

 

๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจที่ ๑ CTC เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลายสาขาวิชา ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกสาขาอาชีพที่
ต้องการพัฒนาตัวเอง 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละระดับ 
                   ๑.๒ เพื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีงานท าหรือศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๓ เพื่อนักศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
  ๑.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรมด้าน
        วิชาการและวิชาชีพให้กับบุลากรของท้ังสองฝ่าย 
  ๑.๔ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข และมีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นท่ี       
         พึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ  
  ๑.๕ เพื่อผู้เรียน เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศและ 
        เทคโนโลยี เพื่อการสอนการวิจัย และจัดท านวัตกรรม   
 ๒. กลยุทธ์  
  พันธกิจท่ี ๑ CTC เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลายสาขาวิชา ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกสาขา
อาชีพที่ต้องการพัฒนาตัวเอง มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตก าลังคนให้กับสถานประกอบการ 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 
    ๑) อาชีวศึกษาท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
              ๒) มีผู้สนใจเข้าศึกษาในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
    ๓) มีความร่วมจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน
            เพิ่มข้ึน  
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ ส่ือท่ีใช้ในการ  
        ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่สถานศึกษาเปิดสอน   
    ๒) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
    ๓) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
         ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) มีจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้น 
    ๒) การลาออกของนักเรียน นักศึกษาลดลงโดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา
        ท่ีผ่านมา 
    ๓) มีความร่วมมือจากสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
 
 



๑๒ 
 

 

 พันธกิจที่ ๒ CTC เป็นสถานศึกษาที่มุ่งขยายความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติจริงผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษาจบหลักสูตรเพิ่มขึ้น และเป็นผู้มีงานท าหรือศึกษาต่อ 
  ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
  ๑.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๔ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข และมีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่พึง 
        พอใจของสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ  
  ๑.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
  ๑.๖ เป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. กลยุทธ์  
  พันธกิจท่ี ๒ CTC เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งขยายความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติจริง
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม ปรับภาพลักษณ์มีจ านวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพเป็นคนดีมีคุณภาพสู่ประชาคม 
             อาเซียน 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 
    ๑) นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข มีทักษะด้านวิชาชีพเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จใน 
        อาชีพ  
                                       ๒) นักศึกษามีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศและ 

    เทคโนโลยี วิจัย และจัดท านวัตกรรม   
    ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 

๔) เป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ส่ิงเสพติดและยาเสพติด 

   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
    ๒) โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ครูและนักศึกษาท่ีมี 
        ศักยภาพด้านภาษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 

๓) โครงการพัฒนาผลการทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ 
๔) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
๔) โครงการหนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม 

   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
๑) คุณภาพในการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

     ของสถานประกอบการ 
๒) จ านวนผลงานโครงการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
๓) จ านวนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
๔) ระดับคุณภาพในการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
๕) จ านวนผลงาน โครงการ ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ 
๖) จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ 



๑๓ 
 

 

๗) จ านวนแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘)   จ านวนกิจกรรมโครงการท่ีปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙)   ร้อยละของนักศึกษา ท่ีได้รับการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 
๑๐) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน 
      วิชาชีพ และด้านวิชาการและวิชาชีพ 
๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
๑๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
      หลักสูตร 

  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์ 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 

๑. เป็นสถานศึกษาปลอดส่ิงเสพติด  
๒. นักศึกษา ดี เก่ง มีสุข และมีทักษะด้านวิชาชีพ  เป็นท่ีพึงพอใจ 
    ของสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ  
๓) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดี 

๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการต่อต้านยาเสพติด 
    ๒) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
    ๓) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๔) โครงการกีฬา และนันทนาการ 
    ๕) โครงการธรรมในใจเธอ 
    ๖) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการตรวจสารเสพติด 

๒) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  
๓) อัตราส่วนของนักเรียน นักศึกษา 
๔) ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
๕.) จ านวนครั้งท่ีจัดให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๖) จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ

สังคม 
๗) จ านวนครั้งของการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา 
๘) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง สถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาในด้าน

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
๙) จ านวนครั้ งของกิจกรรมท่ี ส่ ง เสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ     

ศิลปวัฒนธรรม  
๑๐)  จ านวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม  
๑๑)  ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี

และศิลปวัฒนธรรม 



๑๔ 
 

 

๑๒)  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๓)  ร้อยละของผู้เรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๑๔)  จ านวนครั้งของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบริการชุมชน 
๑๕)  จ านวนช่ัวโมงเฉล่ียของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
๑๖)  จ านวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาท่ีได้การออกบริการชุมชน 
๑๗)  จ านวนกิจกรรม โครงการ ท่ีจัดบริการแก่ประชาชน 
๑๘)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับบริการ 

 
 พันธกิจที่ ๓ จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพื่อเป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงยาเสพติด  
   ๑.๒ เพื่อคุณภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
  ๒. กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี ๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการ       
      ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มีจ านวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 
    ๑) มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมท้ังการจัดสถานท่ี  
        สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ 
    ๒) มีแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี ให้ 
        สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ 
    ๓) มีแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากร ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน 
            การสอน บุคลากร และงบประมาณ 
    ๔) มีแผนและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครู 
            สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ On line ได้ดี  
             ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการ ซ่อมบ ารุงต่อเติมอาคารสถานท่ีและ  ครุภัณฑ์ 
    ๒) โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย 
    ๓) โครงการ ส่งเสริมการบริการภายในท่ัวไป 
   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) ระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
    ๒) มีจ านวน สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนขอเข้าใช้ 
        อาคาร สถานท่ี      
    ๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านอาคารสถานท่ีและระบบ 
        สารสนเทศ  
    ๔) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแล                      



๑๕ 
 

 

            นักเรียน-นักศึกษา 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ 
                 สอน 

           ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
    ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

 ๑) ระบบสารสนเทศสามารถจัดการเรียนการสอนผ่าน 
              ระบบ On line ได้ดี  

๒) ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ส่ือนวัตกรรมท่ี 
     ใช้ในการเรียนการสอน  
๓) จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนผ่าน 
    ระบบ On line  
 

 พันธกิจที่ ๔ CTC ต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อวางแผนบริหารจัดการด้านบุคลากร สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  
      และงบประมาณ 

  ๑.๒ เพื่อวางแผนการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๑.๓ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับสร้างขวัญและ 
                         ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๔ เพื่อเป็นองค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
  ๑.๕ เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
 ๒. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี ๔ CTC ต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน รวมท้ังระบบการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างเพียงพอ มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 

๑) การบริหารจัดการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
    สอดคล้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    เป็นเวลานาน  

   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

๑) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    เป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๕ ปี 
๒) ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร  



๑๖ 
 

 

     สถานศึกษา 
๓) ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๔) ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๕) ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
 

 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 

๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศ และ 

     เทคโนโลยี เพื่อการสอนการวิจัย และจัดท านวัตกรรม 
๑.๒ เพื่อวางแผนจัดอบรมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
๑.๓ เพื่อเป็นองค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

  ๑.๔ เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
 ๒. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
จัดอบรมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มท่ี มีจ านวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของครูและบุคลากร 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 

๑) บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศ    
    และเทคโนโลยีเพื่อการสอนการวิจัย และจัดท านวัตกรรม  

    ๒) ส่งเสริมให้บุคลากรเก่ง ดี มีคุณภาพ  
    ๓) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 
   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

๑) จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒) จ านวนรายวิชาท่ีสอนระบบ On line โดยใช้ ระบบ E-learning 
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนผ่าน On line โดยใช้  
    ระบบ E-learning 
๔) ครูมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศ    

และเทคโนโลยี จัดท างานวิจัย และนวัตกรรม ส่ือการสอน ๑รายวิชาทุก
สาขาวิขา     

๕) ส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลในการจัดท างานวิจัย และนวัตกรรม ส่ือการ
สอน ๑ รายวิชาทุกสาขาวิขา   
๓) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็น
ระยะเวลานาน 



๑๗ 
 

 

  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากร 
   ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ 
    ๑) ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกันโดยผู้บริหาร ครู 

    บุคลากร แลนักศึกษาทุกคน 
๒) แผนงานโครงการคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร ครูและ 
    บุคลากรทุกคน 
๒) แผนงานโครงการคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

   ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการอบรมการจัดท าคุณธรรมอัตลักษณ์ 
   ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) จ านวนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครูและ 
                                              บุคลากร 

๒) จ านวนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาของนักศึกษา 
๓) ผลการด าเนินงานตามการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

พันธกิจที่ ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
                           กระบวนการบริหารจัดการ 

๑.๒ เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. 
๑.๒ เพื่อเป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา 
๑.๓ เพื่อเป็นองค์กรท่ีคุณภาพปฏิบัติงานดีเด่น 

 ๒. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี ๖ ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ.มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ 

๑) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง 
     ของกระบวนการบริหารจัดการ 
๒) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานร่วมกันการจัดท า 
    แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน 

   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการจัดท าแผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
     ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

   ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
                                              สถานศึกษา 

๒) ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารวิทยาลัย 



๑๘ 
 

 

๔) ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนสู่การน ามาปฏิบัติ 
 
 
หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ให้ครบถ้วนทุก            
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 



๑๙ 
 

 

๓.๕ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตารางแสดงแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ที่คาดว่าจะด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พันธกิจที่ ๑ CTC เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลายสาขาวิชา ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกสาขาอาชพีที่ต้องการพัฒนาตัวเอง 
เป้าประสงค์ 

๑.๑ เพื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละระดับ  
                   ๑.๒ เพื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีงานท าหรือศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
   ๑.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรม 
                         ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับบุลากรของท้ังสองฝ่าย 

๑.๔ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข และมีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่   
      พึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ  

  ๑.๕ เพื่อผู้เรียน เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศ  
                         และเทคโนโลยี เพื่อการสอนการวิจัย และจัดท านวัตกรรม   
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตก าลังคนให้กับสถานประกอบการ 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. 
 
 

๒. 
 

๓. 

โครงการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ 
ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีสถานศึกษา
เปิดสอน   
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
 
โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

-สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
ในการจัด   การเรียนการสอน 
-นักศึกษาจบหลักสูตร และเป็นผู้
งานท า หรือศึกษาต่อ 

-อาชีว ศึกษาท่ีรู้ จั ก
อย่างแพร่หลาย 
-มีผู้สนใจเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
- มีความร่วมจาก
สถานประกอบการ
ปรือหน่วยงาน ของ
รัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน 

- มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ในแต่ละปีกำรศึกษำ
เพิ่มข้ึน 
-กำรลำออกของนัก เรี ยน  นั ก ศึกษำลดลง โดย
เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
- มีควำมร่วมมือจำกสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น 
 
  

 



๒๐ 
 

 

พันธกิจท่ี ๒ CTC เป็นสถานศึกษาที่มุ่งขยายความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติจริงผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม 
เป้าประสงค์ ๑. เพื่อให้นักศึกษาจบหลักสูตรเพิ่มขึ้น และเป็นผู้มีงานท าหรือศึกษาต่อ 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
  ๓. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการจัดการเรียนการสอน 
  ๔. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข และมีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ  
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพเป็นคนดีมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
   กิจกรรม ๑ เรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 
   กิจกรรม ๒ ทัศนศึกษา  
   กิจกรรม ๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 
   กิจกรรม ๔ โครงงานวิชาชีพ แบบบูรณาการทุก
สาขาวิชา 
   กิจกรรม ๕. ประกวดโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ เว็บ
ไซด์ในสถานศึกษา 
   กิจกรรม ๖   งานวันวิชาการ CTC Fair 
   กิจกรรม ๗  แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน 
   กิจกรรม ๘  แข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ภายนอก 
   กิจกรรม ๙  มัคคุเทศก์อาสา(ท่องเท่ียว) 
   กิจกรรม ๑๐ กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจใน
การจัด   การเรียนการสอน 
-นักศึกษาจบหลักสูตร และเป็นผู้งาน
ท า หรือศึกษาต่อ 

-จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข มีทักษะ
ด้านวิชาชีพ วิชาการเป็นท่ีพึง
พอใจของสถานประกอบการ
เพื่อน าไปสู่ 
ความส าเร็จในอาชีพ 
-  ผู้เรียน เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสามารถด้านวิชาชีพ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี 
วิจัย และจัดท านวัตกรรม   

-ร้อยละของคุณภาพในการใช้และพัฒนา
สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
-จ านวนผลงานโครงการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
-จ านวนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
นักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
-ระดับคุณภาพในการส่งเสริม การจัดการเรียน
การสอนวิชาโครงการ 
-จ านวนผลงาน โครงการ ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ 
-จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลระดับ
ภาคและระดับชาติ 
-จ านวนแผนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จ านวนกิจกรรมโครงการท่ีปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



๒๑ 
 

 

 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒. โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ครู

แล ะ นั ก ศึ ก ษา ท่ี ที ศั ก ย ภาพ ด้ าน ภ าษ า ไ ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 
กิจกรรม ๑ ภาษา และนันทนาการพาสนุก 
กิจกรรม ๒ English camp 
 
 

 -นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อ การส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

-ร้อยละของนักศึกษา ท่ีได้รับการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศ  

๓. โครงการพัฒนาผลการทดสอบด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
-มาตรฐานวิชาชีพ 
- V-net 
-TOEIC 
-บัตรมัคคุเทศ์ 

-  -ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
-ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 
-ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์หลักสูตร 

๔. 
 

โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา -เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
-นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง
ในการด าเนินงานธุรกิจขนาดเล็ก 

-นักศึกษามีแนวคิดในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
-นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
จริง 
-นักศึกษาน าความรู้ไปบริการ
วิชาชีพให้กับผู้อื่นได้ 
 

-ผลการด าเนินงาน(รายได้-ค่าใช้จ่าย)ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใข้บริการ 

 



๒๒ 
 

 

 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๔. โครงการหนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม   -ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชา 
-ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา 
-จ านวนนวัตกรรม  องค์ความรู้ งานวิจัยท่ี ครูสร้าง
ขึ้น 
-ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
นวัตกรรม งานวิจัยของคร ู
-ระดับคุณภาพนวัตกรรมองค์ความรู้งานวิจัยครู 
-จ านวนทุนการวิจัยครูที่ได้รับ 
-จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ 
- จ านวนครั้งของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และบริการชุมชน 
- จ านวนช่ัวโมงเฉล่ียของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

บริการวิชาชีพ 
- จ านวนนักเรียน นกัศึกษาแต่ละแผนกวิชาท่ีได้การ

ออกบริการชุมชน 

- จ านวนกิ จกรรม  โครงการ  ท่ี จัดบริ การแก่
ประชาชน 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับบริการ 
   บริการวิชาการ และวิชาชีพ 

 



๒๓ 
 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์ 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. โครงการต่อต้านยาเสพติด 

    กิจกรรมท่ี ๑ วันต่อต้านยาเสพติด 
    กิจกรรมท่ี ๒ อบรมแกนน าต่อต้าน 
          ยาเสพติดในสถานศึกษาแบบยั่งยืน 
    กิจกรรมท่ี ๓ การตรวจสารเสพติด 
           ในปัสสาวะของนักเรียน-นักศึกษา 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
-เป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 - จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการตรวจสารเสพติด 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

๒. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
     กิจกรรมท่ี ๑ ปฐมนิเทศนักเรียน-     
                    นักศึกษา 
     กิจกรรมท่ี ๒ ดนตรีฟรีคอนเสิร์ต 
     กิจกรรมท่ี ๓ เย่ียมบ้านนักเรียน 
                    นักศึกษา 
     กิจกรรมท่ี ๔ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน- 
                    นักศึกษา 
     กิจกรรมท่ี ๕ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
                    นักเรียน-นักศึกษา 
 

-จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษา เก่ง ดี มีสุข และมี
ทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการ
เพื่อการน าไปสู่ความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

 - อัตราส่วนของนักเรียน นักศึกษา 
- จ านวนครั้งท่ีจัดให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะสังคม 
- จ านวนครั้ งของการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน

นักศึกษา 
- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง สถานประกอบการท่ีมีต่อ

นักศึกษาในด้านบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 

 
 
 



๒๔ 
 

 

 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๓. โครงการท านุบ ารุงศิลป และวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ วันไหว้ครู 
กิจกรรมท่ี ๒ แห่เทียนพรรษา 
กิจกรรมท่ี ๓ วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี ๔ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี ๕ วันลอยกระทง 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
-จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษา เก่ง ดี มีสุข และมี
ทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการ
เพื่อการน าไปสู่ความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

 - จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  
- จ านวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  

- ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
 

๔. โครงการกีฬา และนันทนาการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กีฬาสีภายใน 
กิจกรรมท่ี ๒ การแข่งขันวอลเลย์บอล
ภายในกิจ 
กิจกรรมท่ี ๓ วอลเลย์บอลภายนอก 
กิจกรรมท่ี ๔ การแข่งขันฟุตซอล 
กิจกรรมท่ี ๕ ทุนนักกีฬา 
กิจกรรมท่ี ๖ ประกวด The star 
กิจกรรมท่ี ๗ ประกวดร้องเพลง 

-จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีเสริมทักษะด้านกีฬา 
-จ านวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

- -ระดับคุณภาพ ของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
-จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

 กิจกรรมท่ี ๘ เย่ียมชมการผลิตรายการ
โทรทัศน์ 

   

     
 



๒๕ 
 

 

 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๕. โครงการธรรมในใจเธอ 

กิจกรรมท่ี ๑ เข้าค่ายคุณธรรม- จริยธรรม 
กิจกรรมท่ี ๒  สวดมนต์ยาว 
กิจกรรมท่ี ๓ จิตอาสา 
 

  -จ านวนครั้งของกิจกรรมที่สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม  จติอาสา 

-จ านวนโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  
จิตอาสา  
-ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมกจิกรรมที่ส่งเสริมสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา  
-จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่ส่งเสริมสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา  
-ร้อยละของผู้เรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

-จ านวนครั้งของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
บริการชุมชน 
-จ านวนช่ัวโมงเฉล่ียของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 
-จ านวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาท่ีได้การออก
บริการชุมชน 
-จ านวนกิจกรรม โครงการ ท่ีจัดบริการแก่ประชาชน 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับบริการ 

๖. โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมท่ี ๑ บริจาคโลหิตเพื่อ ครอบครัว 
กิจกรรมท่ี ๒ รณรงค์ท าความสะอาดลบรอย
ขีดเขียนตามท่ีสาธารณะ 
กิจกรรมท่ี ๓  พัฒนาศักยภาพเยาวชนจิต
อาสาป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
กิจกรรมท่ี ๔ ปลูกจิตส านักให้รักส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมท่ี ๔ บริการวิชาการและวิชาชีพ 

     
 

 



๒๖ 
 

 

พันธกิจที่ ๓ จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑) มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมท้ังการจัดสถานท่ี สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ 
  ๒) มีแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ 
  ๓) มีแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากร ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ   
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. โครงการ ซ่อมบ ารุงต่อเติมอาคารสถานท่ี

และ  ครุภัณฑ์ 
-เพื่อเตรียมอาคารสถานท่ี และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้มีความพร้อมในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
-บริหารจัดการทรัพยากร พร้อม
ท้ังการจัดสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม  และการ
บริการให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 

- ผู้ใช้ทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนมี 
ความพึงพอใจ 

-ระดับคุณภาพของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์
วิทยบริการ 
-ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใน
สถานศึกษา 
--ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอก
สถานศึกษา 
 

๒. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย 
กิจกรรมท่ี ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒ ปรับปรุงดูแลสวนหย่อม 
กิจกรรมท่ี ๓ จัดท าป้ายห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ป้ายบอกสถานท่ีอื่น ๆ 

-บริหารจัดการทรัพยากร พร้อม
ท้ังการจัดสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม  และการ
บริการให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 

๓. โครงการ ส่งเสริมการบริการภายในท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี ๑ ตรวจสอบ/ปรับปรุงการ
ให้บริการด้านโภชนาการ 

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
สุขภาพของนักเรียน  

 



๒๗ 
 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
– นักศึกษา  

 กิจกรรมท่ี ๒ ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน และ
จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี ๓ บ ารุงดูแลห้องพยาบาล 

และบุคลากรของโรงเรียน   

     
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและงาน
นวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนา soft ware 
(Update) 
กิจกรรมท่ี ๒ จัดซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมท่ี ๓ จัดซื้อ ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมฯ
อะไหล่คอมฯ และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการจัดการ 

-บริหารจัดการทรัพยากรด้าน
ห้องปฏิบั ติการ  เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน 
-บุคลากรมีความสามารถด้าน 
การใช้ และเทคโนโลยี เพื่อการ
ส อ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ จั ด ท า
นวัตกรรม 
-พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ดู แ ล
นักศึกษา 

-สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ห้องปฏิบัติการ  
เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง
การศึกษา ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
-มีระบบดูแลนักศึกษาท่ี
ทันสมั 

-ระดับคุณภาพของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทย
บริการ 
-ระดับความพึงพอใจต่อส่ือนวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการ
สอน 
-ระดับความพึงพอใจของผุ้ปกครองต่อระบบดูและ
นักเรียน นักศึกษา 
-ระดับคุณภาพของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทย
บริการ 



๒๘ 
 

 

 

พันธกิจที่ ๔ CTC ต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 

๑) มีแผนการบริหารจัดการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นเวลานาน  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการสร้างขวัญและก าลัง 
 แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๑. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
กิจกรรมท่ี ๑ ประกวดผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
กิจกรรมท่ี ๒ มีผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
หรือคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ดีเด่น 
 
 

- ครูมีผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ส่งเข้าประกวดใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ 
- ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
เหมาะสมกับเนื้อหา และสภาพช้ันเรียน
ท่ีสอน 

-บุคลากรมีความสามารถ
ด้านวิชาชีพ การใช้
ภาษาต่างประเทศ   และ 
เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย 
และจัดท านวัตกรรม  
-ส่งเสริมให้บุคลากรเก่ง 
ดี มีคุณภาพ 

-จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของครูผู้สอน  
-จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ได้รับรางวัลระดับ
จั งห วั ด  ร ะ ดั บภาค  ร ะ ดับ ชา ติ  หรื อ 
นานาชาติ 
-จ านวนครูท่ีได้รับการยกย่องผลการ
ปฏิบติังานด้านการเรียนการสอนหรือ
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ดีเด่น 

    -ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
-ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
-ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
-ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนสู่การน ามา
ปฏิบัติ 

 



๒๙ 
 

 

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองทางด้านเทคโนโลยี ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านอื่น ๆ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
เป้าประสงค์ 

๑) บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสอนการวิจัย และจัดท านวัตกรรม  
  ๒) ส่งเสริมให้บุคลากรเก่ง ดี มีคุณภาพ  
  ๓) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ เต็มใจปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า ๕ ปี  
 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของครูและบุคลากร 
 แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 
กิจกรรมท่ี ๑  อบรมการสอนแบบ On line  
                 โดยใช้ ระบบ E-learning 
กิจกรรมท่ี ๒  อบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 

-พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ในการ
จัดการเรียนการสอน แบบ On-Line  
 
-ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานการศึกษา 

-ครูให้มีความรู้ ทักษะ 
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบ On-Line  
-มีส่ือการเรียนสอนท่ี
ทันสมัย 

-จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จ านวนรายวิชาท่ีสอนระบบ On line  
โดยใช้ ระบบ E-learning 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนผ่าน On 
line  โดยใช้ ระบบ E-learning 
-ครูมีความสามารถด้านวิชาชีพ การใช้
ภาษาต่างประเทศ    
และเทคโนโลยี  จัดท างานวิ จัย  และ
นวัตกรรม ส่ือการสอน ๑รายวิชาทุกสาขา
วิขา  
-ส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลในการจัดท า
งานวิจัย และนวัตกรรม ส่ือการสอน ๑ 
รายวิชาทุกสาขาวิขา   
 



๓๐ 
 

 

 แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒. โครงการอบรมการจัดท าคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
 

-บุคลากรร่วมกันเขียนคุณธรรมอัต
ลักษณ์และจัดท าโครงงานคุณธรรมใน
สถานศึกษามีผลไปสู่การให้ค าปรึกษา
โครงงานคุณธรรมของนกัศึกษา 
 

-ก าหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์ร่วมกันโดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และนักศึกษาทุกคน 
-แผนงานโครงการ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ทุกคน 
-แผนงานโครงการ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา 

-จ านวนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา
ของผู้บริหารครูและบุคลากร 
-จ านวนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา
ของผู้บริหารครูและบุคลากร 
-ผลการด าเนินงานตามการก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

พันธกิจที่ ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 ๑) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารจัดการ 
 ๒) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานร่วมกันการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน 
 ๓) เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
     
กลยุทธ์ที่ ๑ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยงาน 
-เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการ 
-เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. 
- เพื่อเป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
-เพื่อเป็นองค์กรท่ีคุณภาพ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

-เป็นสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา 

-ผลการประเมินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
-รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 


