
๑ 
 

 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 



๒ 
 

ค าน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระบัญญัติที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการ

ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฉบับนี้ ได้

ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอขอบพระคุณบุคลากร และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมให้ข้อมูลการบริหารงานและจัดการสถานศึกษา จนท าให้แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

       (นางพรทิพย์  โพธิ์บัว) 

      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้

              พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ค าชี้แจง 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นการ

ขับเคลื่อนแต่ละประเด็นการประเมินของทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส าคัญ โดยจัดท าให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกรอบแนวคิดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและคาดหวังว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความรู้ มีสมรรถนะ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จบแล้วมีงานท า ศึกษาต่อ และหรือประกอบอาชีพอิสระ 

เป็นผู้น าด้านอาชีพแต่ละสาขางาน และมีความสุขในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ประกอบด้วย ๔ ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูล

ปัจจุบันของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ 

ตัวชี้วัด และภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสาร เพ่ือให้มีผลน าไปบริหารจัดการในการจัดท าแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตรงตามมาตรฐานสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน 

 ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จคือการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นระบบ มี

การวางแผนก่อนด าเนินการ การปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุก

กิจกรรม/โครงการ/แผนงานดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

สารบัญ 

            หน้า 

ค าน า   

ค าชี้แจง   

สารบัญ  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ๑ 

ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ 

ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๔ 

ภาคผนวก  ๓๘ 

 ก) สรุปการขับเคลื่อนประเด็นการประเมินในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ข) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑    

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 
๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร 

 

ประเภท(คน) ทั้งหมด (คน) มีใบประกอบวิชาชีพ (คน) สอนตรงสาขา (คน) 
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

๖ ๖ - 

ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ 

ข้าราชการพลเรือน ๐ ๐ ๐ 

พนักงานราชการครู ๐ ๐ ๐ 

พนักงานราชการ (อ่ืน) ๐ ๐ ๐ 

ครูพิเศษสอน ๐ ๐ ๐ 

เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรทางการศึกษา ๑๖ ๒ - 
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการณ์/ พนักงานขับรถ/ฯ) 

๑๐ - - 

รวมคร ู ๑๑๐ ๑๑๐ ๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 
 บุคลากรจ าแนกตามสาขาวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เปิดสอนตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งหมด ๗ สาขาวิชา ๑ หมวดวิชา มีบุคลากร

ประจ าสาขาวิชา ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา ใบประกอบ

อาชีพครู รวม 
ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี มี ไม่มี 

๑ การบัญชี ๑ ๙ - ๑๐ - ๑๐ 
๒ การตลาด ๓ ๑๖ - ๑๘ - ๑๙ 
๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ ๑๔ - ๑๖ - ๑๖ 
๔ ช่างไฟฟ้า ๒ ๘ - ๑๑ - ๑๐ 
๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ๕ - ๖ - ๖ 
๖ ช่างยนต์ ๑ ๒๒ - ๒๓ - ๒๓ 
๗ ช่างกลโรงงาน - ๙ - ๗ - ๙ 
๘ หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๒ ๑๕ - ๒๐ - ๑๗ 

 รวม ๑๒ ๙๘ - ๑๑๐ - ๑๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 
๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนผู้เรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.๑ ๔๕๗ ๐ ๐ ๔๕๗ 

ปวช.๒ ๓๗๒ ๐ ๐ ๓๗๒ 

ปวช.๓ ๓๗๐ ๐ ๐ ๓๗๐ 

รวม ปวช. ๑,๑๙๙ ๐ ๐ ๑,๑๙๙ 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวส.๑ ๒๖๒ ๐ ๐ ๒๖๒  

ปวส.๒ ๒๕๒ ๐ ๐ ๒๕๒ 

รวม ปวส. ๕๑๔ ๐ ๐ ๕๑๔ 

 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.๓ ๕๖๘ ๓๙๘ ๗๐.๐๗ 

ปวส.๒ ๓๓๒ ๒๙๓ ๘๘.๒๕ 

รวม ๙๐๐ ๖๙๑ ๗๖.๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 
 จ านวนนักเรียนแยกระดับช้ันและสาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับชั้น

ปี 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ าแนกเพศ 
รวม หมายเหต ุ

ชาย หญิง 

ปวช.๑ การบัญชี ๔ ๕๐ ๕๔  

 การตลาด ๐ ๔๔ ๔๔  

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๑ ๕๑ ๖๒  

 ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง ๖๓ ๑๐ ๗๓  

 ช่างอิเล็กทรอนิสก์/อิเล็กทรอนิกส ์ ๗ ๔ ๑๑  

 ช่างยนต์/ยานยนต ์ ๑๓๕ - ๑๓๕  

 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล ๗๘ - ๗๘  

 รวม ๒๙๘ ๑๕๙ ๔๕๗  

ปวช.๒ การบัญชี ๓ ๕๑ ๕๔  

 การตลาด ๔ ๒๓ ๒๗  

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๑ ๓๒ ๔๓  

 ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง ๔๙ ๑๕ ๖๔  

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส ์ ๔ ๒ ๖  

 ช่างยนต์/ยานยนต ์ ๑๒๑ - ๑๒๑  

 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล ๕๗ - ๕๗  

 รวม ๒๔๙ ๑๒๓ ๓๗๒  

ปวช.๓ การบัญชี - ๓๔ ๓๔  

 การตลาด ๒ ๑๓ ๑๕  

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๙ ๔๑ ๕๐  

 ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง ๔๙ ๑๑ ๖๐  

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส ์ ๑๕ ๑ ๑๖  

 ช่างยนต์/ยานยนต ์ ๑๒๘ - ๑๒๘  

 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล ๖๗ - ๖๗  

 รวม ๒๗๐ ๑๐๐ ๓๗๐  

 รวมระดับ ปวช. ๘๑๗ ๓๘๒ ๑,๑๙๙  

 

 

 

 



๖ 
 
ระดับชั้น

ปี 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ าแนกเพศ 
รวม หมายเหต ุ

ชาย หญิง 

ปวส.๑ การบัญชี ๒ ๓๕ ๓๗  

 การตลาด ๓ ๒๐ ๒๓  

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๓ ๓๒ ๔๕  

 ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๔๕ ๑๒ ๕๗  

 อิเล็กทรอนิสก/์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

- - -  

 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ ๕๗ - ๕๗  

 เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๔๓ - ๔๓  

 รวม ๑๖๓ ๙๙ ๒๖๒  

ปวส.๒ การบัญชี ๔ ๒๙ ๓๓  

 การตลาด ๑ ๒๑ ๒๒  

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๔ ๔๘ ๖๒  

 ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๒๒ ๓ ๒๕  

 อิเล็กทรอนิกส/์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

๘ ๔ ๑๒  

 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ ๖๐ - ๖๐  

 เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๓๘ - ๓๘  

 รวม ๑๔๗ ๑๐๕ ๒๕๒  

 รวมระดับ ปวส. ๓๑๐ ๒๐๔ ๕๑๔  

 รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ๑,๒๗๐ ๕๘๖ ๑,๗๑๓  

 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 
๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ก าหนดหลักสูตรที่เปิดสอนให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด จึงใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี หรือไม่ต่ ากว่า ๓ ปี 

  สาขาวิชา การบัญชี   สาขางาน การบัญชี 

  สาขาวิชา การตลาด  สาขางาน การตลาด 

  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี หรือไม่ต่ ากว่า ๓ ปี 

  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง   สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 

  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 

  สาขาวิชา ช่างยนต์   สาขางาน ยานยนต์ 

  สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล 

 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (รับผู้จบ ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า) 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี หรือไม่ต่ ากว่า ๒ ปี 

  สาขาวิชา การบัญชี   สาขางาน การบัญชี 

  สาขาวิชา การตลาด  สาขางาน การตลาด 

  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี หรือไม่ต่ ากว่า ๒ ปี 

  สาขาวิชา ไฟฟ้า   สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 

  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

  สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 

  สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน เครื่องมือกล 

 



๘ 
 
๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน ๕ 

อาคารปฏิบัติการ ๓ 

อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด ๑ 

อาคารอเนกประสงค์ ๒ 

อาคารอ่ืน ๆ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑ 
 

 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายช่ืออาคาร วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.อาคารเรียนสามญั        
2.อาคารเรียนชั้นเดียว      7. สาขาช่างยนต ์
3. อาคารเรียนและศูนยว์ทิยบริการ     8. สาขาช่างกลโรงงาน 
4. ส านกังานอ านวยการและสาขาคอมพิวเตอร์   9. สหกรณ์ 
5. สาขาไฟฟ้าและสาขาอิเล็กทรอนิกส์    10. ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
6.สาขาบญัชีและสาขาการตลาด          และท่ีท าการ อวท. 
   หอ้งประชุมเสมาธรรมจกัร(ชั้น 2) 
 



๑๐ 
 
๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.- 
งบด าเนินงาน ๖,๖๐๐,๐๐๐.- 
งบลงทุน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- 
งบเงินอุดหนุน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.- 
งบรายจ่ายอื่น ๔๐๐,๐๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๕๓,๒๐๐,๐๐๐.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ๑๑ ประเด็นการประเมิน 

ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์ 
๑.๑ ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชี วิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณะของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่

อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 



๑๓ 
 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มาตรฐานที่ ๔ การแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

 สถานศึกษามีการจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้มีผู้ เรียนในด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 ๔.๑ ด้านการศึกษาต่อ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีผู้เรียนในด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยท าความร่วมมือกับสถานศึกษาของ

ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  

 ๔.๒ ด้านการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ พร้อม

ทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด

ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด” 

 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ตาม

บริบทของสถานศึกษา 

 

 



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๓ 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้ไว้ดังนี้ 

 “จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนให้มีผู้เรียนในด้านอาชีวศึกษามากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งมีจิตอาสา พัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ” 

  

๓.๒ พันธกิจ (Mission) 

 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยในแต่ละ

พันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 พันธกิจที่ ๓ สนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ ๕ มุ่งเน้นและให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเรียนในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 
 



๑๕ 
 
๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดร้ับความรู้ทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

๑. จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ V-Net 

๒. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
๔. ลดการออกกลางคัน 

๒. พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้

๑. ท าความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 

๒. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

๓. จัดการเรียนในรูปแบบของทวิภาคี 
๓. สนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของต้นสังกัด และพัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพ 

๔. สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรยีนรู้ และจัดท า
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดการแช่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม 

๒. ผลิตสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

๓. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งของภาครัฐ
และเอกชน 

๕. มุ่งเน้นและใหโ้อกาสแกผู่้ที่ต้องการเรียนในสายอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน 
 

๑. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายวิชาชีพ 

๒. จัดทุนการศึกษา  
๓. จัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 



๑๖ 
 
๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพจนจบหลักสูตร 
  ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพ 
  ๑.๔ เพ่ือเป็นการลดการออกกลางคัน 
 ๒. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจ านวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ V-Net 
  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือประเมินความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวช.๓ 
และ ปวส.๒ 
  ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
   ๑) โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๒) โครงการจัดทดสอบความรู้ระดับชาติ V-Net 
  ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
   ๑) นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
   ๒) นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการยกระดับฝีมือ
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
  ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
   ๑) โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 
   ๒) โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 



๑๗ 
 
   ๓) โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 
   ๔) โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
        (ประมวลผลค า) 
  ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด 
   ๑) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
   ๒) นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
   ๒.๓.๑ เป้าประสงค ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
   ๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
    ๒) โครงการนั่งสมาธิ 
    ๓) โครงการบริการชุมชน 
    ๔) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
    ๕) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง 
    ๖) โครงการสานสัมพันธ์ 
    ๗) โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
   ๒.๓.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
    ๒) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
  ๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ลดการออกกลางคัน 
   ๒.๔.๑ เป้าประสงค ์ 
    ป้องกันมิให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา เพ่ือมิให้เป็นปัญหาของสังคม และ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการศึกษา 
   ๒.๔.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการติดตามและดูแลช่วยเหลือ 
    ๒) โครงการโฮมรูม 
    ๓) โครงการจัดการเรียนซ่อมเสริม 
    ๔) โครงการเยี่ยมบ้าน 
   ๒.๔.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) ลดการออกกลางคันให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ ๑๐ 



๑๘ 
 
    ๒) นักศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
  พันธกิจที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มีจ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
   ๑.๒ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ๒. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ท าความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 

   ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
    ๒) โครงการจัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
    ๓) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) สถานประกอบการร่วมในการจัดท าความร่วมมือไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 
    ๒) สถานประกอบการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
                  ๓) ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
   ๒.๒.๑ เป้าประสงค ์เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรู้ในการประกอบธุรกิจ 
   ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
    ๒) โครงการตลาดคนเดิน 
   ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    ๒) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 



๑๙ 
 
  ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการเรียนในรูปแบบของทวิภาคี 
   ๒.๓.๑ เป้าประสงค ์ 
    จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของทวิภาคีของนักศึกษาระดับ ปวส.๒ 
   ๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดท าหลักสูตรทวิภาคี 
    ๒) โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี 
   ๒.๓.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมโครงการทุกสาขาวิชา 
    ๒) นักศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
               ร้อยละ ๘๐ 
 
  พันธกิจที่ ๓ สนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญด้านการศึกษามาปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 
   ๑.๒ เพ่ือระดมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๑.๓ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  พันธกิจที่ ๓ สนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีจ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ จัดระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 
    ๒) โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน 
   ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) บุคลากรมีความเข้าใจในระบบบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
    ๒) บุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปีต่อคน 
     ๓) มีการจัดประชุมบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี 
 



๒๐ 
 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
   ๒.๒.๑ เป้าประสงค ์อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการได้รับการปรับปรุงให้สะอาด ร่มรื่น 
และมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
   ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการ ๕ ส 
    ๒) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
    ๓) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ  
    ๒) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
    ๓) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ 
  ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
   ๒.๓.๑ เป้าประสงค ์สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับเทคโนโลยี 
   ๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการอบรมครูทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    ๒) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
    ๓) โครงการนิเทศการสอน 
   ๒.๓.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
    ๒) บุคลากรมีสื่อการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
    ๓) บุคลากรผ่านการนิเทศการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
  พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อ
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมการ
เรียนรู้ 
   ๑.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
  พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 



๒๑ 
 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการแช่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมและแสดงออกด้านความรู้ความสามารถ ในการ
จัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการภายในสถานศึกษา 
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
    ๒) โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายในสถานศึกษา 
    ๓) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทุกสาขาวิชา  
    ๒) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    ๓) นักศึกษาและชุมชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
                                        ร้อยละ ๘๐ 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ผลิตสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 
   ๒.๒.๑ เป้าประสงค ์ นักศึกษาน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการสนับสนุนงบประมาณในรายวิชาโครงการ 
    ๒) โครงการความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและการเป็นผู้ประกอบการเอง 
   ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 
    ๒) ความพึงพอใจของบริษัทผู้ผลิต 
    ๓) ความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
  ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งของภาครัฐและเอกชน 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอกสถานศึกษา 
    ๒) โครงการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายนอกสถานศึกษา 
   ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทุกสาขาวิชา  
    ๒) นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอย่างน้อยระดับ
จังหวัด 
 
  พันธกิจที่ ๕ มุ่งเน้นและให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเรียนในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือให้มีผู้ศึกษาต่อในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 
   ๑.๒ เพ่ือให้โอกาสในการเรียนต่อโดยมีการจัดสรรทุนการศึกษา 
   ๑.๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัย 
  พันธกิจที่ ๕ มุ่งเน้นและให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเรียนในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน มีจ านวน ๓      

กลยุทธ์ ดังนี้ 

  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 
   ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์นักศึกษาได้รับข่าวสารและมีความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น 
   ๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
    ๒) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 
   ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 



๒๓ 
 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทุนการศึกษา 
   ๒.๒.๑ เป้าประสงค ์ ให้โอกาสกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
   ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการมอบทุนการศึกษาด้านต่าง ๆ 
   ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาต่อจ านวน ๒๐๐ ทุน 
    ๒) นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้โอกาสในการศึกษาต่อ 
  ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
   ๒.๓.๑ เป้าประสงค ์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพอย่างทั่วถึง 
   ๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ 
    ๑) โครงการออกแนะแนวและจัดนิทรรศการ 
   ๒.๓.๓ ตวัชี้วัด 
    ๑) บุคคลทั่วไปได้รับข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
    ๒) สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง 
 
 
หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพจนจบหลักสูตร 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพ 
     ๔. เพ่ือเป็นการลดการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ V-Net 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๑. เพิ่มเสรมิสร้างมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความก้าวหน้าน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม
ต่อไป 
๓. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดเ้พิ่มพูนความรู้ 
ทักษะสร้างเสริมประสบการณ ์

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒ นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ครั้งแรก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการจดัทดสอบความรูร้ะดับชาติ V-Net ๑. เพื่อทดสอบความรู้และความคดิรวบยอด
ของนักเรียนนักศึกษา 
๒. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรยีนการสอนของสถานศึกษา 
 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒ นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 



๒๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน

สาขาไฟฟ้าในอาคาร 
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 
๒. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 
๓. เพื่อน าไปประกอบอาชีพได ้
 

นักศึกษาระดับ ปวส.๒ สาขาวิชาไฟฟ้า ๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๒ โครงการจดัทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน
สาขาช่างบ ารุงรักษารถยนต ์

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 
๒. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 
๓. เพื่อน าไปประกอบอาชีพได ้
 

นักศึกษาระดับ ปวส.๒ สาขาเทคนิค
เครื่องกล 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๓ โครงการจดัทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน
สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร ์

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 
๒. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 
๓. เพื่อน าไปประกอบอาชีพได ้
 

นักศึกษาระดับ ปวส.๒ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๔ โครงการจดัทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน
สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) 

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 
๒. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 
๓. เพื่อน าไปประกอบอาชีพได ้
 

นักศึกษาระดับ ปวส.๒ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ฃ 

 



๒๖ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมจีิตส านึกท่ีด ี

๒. เพื่อให้ผู้เรียนยดึมั่นในการกระท าความด ี
๓. เพื่อให้ผู้เรียนยดึถือเป็นแนวทางในการ
ด ารงตนที่ด ี
 

นักศึกษาทุกคน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒ โครงการนั่งสมาธ ิ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมสีมาธิในการเรยีน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนใช้สติในการแก้ปญัหา 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมจีิตใจที่สงบน าไปสู่ปัญญา 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓ โครงการบริการชุมชน ๑. เพื่อให้ผู้เรียนน าทักษะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมจีิตอาสา 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจากประสบการณ์จริง 
 

นักศึกษาทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔ โครงการจติอาสาพัฒนาชุมชน ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมจีิตส านึกท่ีด ี
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความส านึกในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนกระท าในสิ่งท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ักรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



๒๗ 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๕ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุม

ผู้ปกครอง 
๑. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าใจ
กฎระเบียบต่าง ๆ 
๒. เพื่อให้ทราบนโยบายการจัดการศึกษา 
๓. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรูด้า้น
วิชาการและมคีุณธรรมจริยธรรม 
 

นักศึกษาระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๖ โครงการสานสมัพันธ์ ๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความรูจ้ักกัน 
๒. เพือ่ให้นักศึกษาฝึกการอยู่ร่วมกัน 
๓. เพื่อให้นักศึกษามีคณุธรรมจรยิธรรม 
 

นักศึกษาระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๗ โครงการประชาธิปไตยในสถานศกึษา ๑. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. เพื่อฝึกการเป็นผู้น า 
๓. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการท างานร่วมกัน 
๔. เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค ์

นักศึกษาทุกคน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

 

 



๒๘ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ลดการออกกลางคัน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการติดตามและดูแลช่วยเหลอื ๑. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ีปัญหาต่าง ๆ 

๒. เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
๓. เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. ลดการออกกลางคันให้
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๒ โครงการโฮมรูม ๑. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับ
นักศึกษา 
๒. เพื่อท าการบันทึกผลการมาเรียนในแต่ละ
วัน 
๓. เพื่อประสานงานกับผูป้กครองได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. ลดการออกกลางคันให้
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๓ โครงการจดัการเรียนซ่อมเสริม ๑. เพื่อช่วยแก้ปัญหาของนักศึกษาในกรณี
เกรดต่ า 
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม 
๓. เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของผลการเรียน 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. ลดการออกกลางคันให้
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๔ โครงการเยี่ยมบ้าน ๑. เพื่อพบปะกับผู้ปกครอง 
๒. เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข 
๓. เพื่อชมเชยนักศึกษาได้ท าความดี 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. ลดการออกกลางคันให้
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 



๒๙ 
 
พันธกิจที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัท าความร่วมมือกับหนว่ยงานและ

สถานประกอบการ 
๑. เพื่อท าความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสตูรและการฝึกงานของนักศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป
ประกอบอาชีพได ้

หน่วยงานและสถานประกอบการทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน 

๑. สถานประกอบการร่วมในการ
จัดท าความร่วมมือไม่น้อยกว่า 
๒๐ แห่ง 
๒. สถานประกอบการร่วมกัน
พัฒนาหลักสตูรทุกสาขาวิชา 

๒ โครงการจดัประชุมร่วมกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาหลักสตูร 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวตักรรมใหม่ ๆ 
 

หน่วยงานและสถานประกอบการทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน 

๑. สถานประกอบการร่วมในการ
จัดท าความร่วมมือไม่น้อยกว่า 
๒๐ แห่ง 
๒. สถานประกอบการร่วมกัน
พัฒนาหลักสตูรทุกสาขาวิชา 

๓ โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา ๑. เพื่อจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
๒. เพื่อให้ทราบข้อมลูเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ 
๓. เพื่อให้ทราบแนวทางในการน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาทุกคน ๑. ติดตามข้อมลูผูส้ าเร็จ
การศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 



๓๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัตั้งศูนย์บม่เพาะวสิาหกิจ ๑. เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการ 
๒. เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของครแูละ
นักศึกษา 
๓. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรยีน 

ทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการตลาดคนเดิน ๑. เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒. เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของครแูละ
นักศึกษา 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการเรียนในรูปแบบของทวิภาคี 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัท าหลักสูตรทวิภาค ี ๑. เพื่อจัดท าหลักสตูรทวิภาคีให้สอดคล้อง

กับสถานประกอบการและสถานศกึษา 
๒. เพื่อให้การเรียนการสอนมมีาตรฐาน 
 

ทุกสาขาวิชา ๑. หน่วยงานและสถาน
ประกอบการเข้าร่วมการจัดท า
หลักสตูรทุกสาขาวิชา 
 

๒ โครงการจดัการเรียนการสอนในรปูแบบทวิ
ภาค ี

๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายของต้นสงักัด 
๒. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
๓. เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการท างาน
จากสถานประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เข้า
ร่วมโครงการทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



๓๑ 
 
พันธกิจที่ ๓  สนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญด้านการศึกษามาปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 
 ๒. เพ่ือระดมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๓. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและ

บุคลากร 
๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีส่วนรว่มในการ
จัดการศึกษา 
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีการพฒันา
ตนเอง 
๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ให้แก่ครูและบคุลากร 

ครูและบุคลากรทุกคน ๑. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
บริหารจดัการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
 

๒ โครงการอบรม/ประชุม/สมัมนา/ทัศนศึกษา  
ดูงาน 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีการพฒันา
ตนเอง 
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับรูส้ิง่ใหม่ ๆ 
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

ครูและบุคลากรทุกคน ๑. บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ป ี
๒. มีการจัดการประชุมบคุลากร
และผูบ้ริหารไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง
ต่อป ี

 

 

 



๓๒ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการ ๕ ส. ๑. เพื่อพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมในท่ี

ท างาน 
๒. เพื่อให้บริเวณอาคารสถานท่ีสะอาด เป็น
ระเบียบ 
๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน 

นักศึกษาทุกคน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามี่ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ ภูมิทัศน์ ๑. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในบรเิวณ
โดยรอบ 
๒. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผูม้าติดต่อ 
๓. เพื่อให้บริเวณอาคารสถานท่ีสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 
 

นักศึกษาทุกคน ๑. งบประมาณทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของงบด าเนินการ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓ โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์ ๑. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานของวิทยาลัยให้บรรลเุปา้หมาย 
๒. เพื่อให้เพียงพอกับนักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากร 
๓. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การเรยีนการสอนและการปฏิบตัิงาน 

นักศึกษาทุกคน ๑. งบประมาณทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของงบด าเนินการ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

 

 



๓๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการอบรมครูทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ ๑. เพื่อให้ครูมีทักษะทางดา้นวิชาการและ

วิชาชีพเพิ่มข้ึน 
๒. เพื่อให้ครสูามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
๓. เพื่อให้ครไูด้เรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ครูและบุคลากรทุกคน บุคลากรของวิทยาลยัได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรยีนการ
สอนที่ทันสมัย 
๒. เพื่อให้ครไูด้รูจ้ักการสร้างสื่อการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ครูและบุคลากรทุกคน บุคลากรมีสื่อการเรยีนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓ โครงการนิเทศการสอน ๑. เพื่อให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน
แก้คร ู
๒. เพื่อให้ครูน าข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงใน
การเรยีนการสอน 
๓. เพื่อให้ครไูด้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

ครูและบุคลากรทุกคน บุคลากรผ่านการนเิทศการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

 



๓๔ 
 
พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมการเรียนรู้ 
 ๒. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการแข่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน

สถานศึกษา 
๑. เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในการ
จัดการแข่งขัน 
๒. เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาไดแ้สดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะภายนอก 

ทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๒ โครงการจดัประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ภายในสถานศึกษา 

๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
๒. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน ์
๓.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและ
กัน 

ทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทุก
สาขาวิชา 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๓ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและชุมชนเข้า
มาเรียนรู ้
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แก่บคุคลทั่วไป 
๓. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 

ทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาและชุมชนไดร้ับ
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้และมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 



๓๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  ผลิตสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณในรายวิชา

โครงการ 
๑. เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการสรา้งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
๓. เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเอง 

งบประมาณที่ไดร้ับการสนับสนุน ๑. งบประมาณทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 
๒. ความพึงพอใจของ
บริษัทผู้ผลิต 

๒ โครงการความร่วมมือกับบริษัทผูผ้ลิตและการ
เป็นผู้ประกอบการเอง 

๑. เพื่อท าความร่วมมือกับบริษัทผูผ้ลิต 
๒. เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเอง 
๓. เพื่อน าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไปต่อยอด
เชิงพาณิชย ์

การเป็นผูป้ระกอบการเองของนักศึกษา ๑. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
๒. ความส าเรจ็ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งของภาครัฐและเอกชน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ภายนอกสถานศึกษา 
๑. เพื่อให้นักศึกษาไดแ้สดงความสามารถ 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสถานศึกษา
ต่าง  
๓. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ ์

นักศึกษาทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันอย่างน้อยระดับจังหวัด 

๒ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายนอกสถานศึกษา 

๑. เพื่อให้นักศึกษาน าผลงานท่ีไดไ้ป
ประกอบอาชีพได ้
๒. เพื่อประเมินและน าไปพัฒนาการเรยีน
การสอน 
 

นักศึกษาทุกสาขาวิชา ๑. นักศึกษาเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันอย่างน้อยระดับจังหวัด 



๓๖ 
 
พันธกิจที่ ๕ มุ่งเน้นและให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเรียนในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีผู้ศึกษาต่อในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้โอกาสในการเรียนต่อโดยมีการจัดสรรทุนการศึกษา 
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ ๑. เพื่อท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

๒. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารมาก
ยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อเพ่ิมยอดจ านวนผูเ้รียนในสายอาชีพ 

นักศึกษาระดับ ม.๓ และ ม.๖ ๑. นักศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ 
ม.๖ ได้รับความรูเ้กี่ยวกับสาย
อาชีพเพิ่มข้ึน 
 

๒ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรยีนสาย
อาชีพ 

๑. เพื่อท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
๒. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารมาก
ยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อเพ่ิมยอดจ านวนผูเ้รียนในสายอาชีพ 

นักศึกษาระดับ ม.๓ และ ม.๖ ๑. นักศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ 
ม.๖ ได้รับความรูเ้กี่ยวกับสาย
อาชีพเพิ่มข้ึน 
 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  จัดทุนการศึกษา 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการมอบทุนการศึกษาด้านต่าง ๆ ๑. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ด้อยโอกาสได้มีโอกาส

ศึกษาต่อ 
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
๓. เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษา 

นักศึกษาระดับช้ัน ม.๓ ๑. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
ต่อจ านวน ๒๐๐ ทุน 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การไดโ้อกาสในการศึกษาต่อ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการออกแนะแนวและจดันิทรรศการ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียง

ของวิทยาลัย 
๒. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ข้อมลูของ
วิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและ
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สถานศึกษาต่าง ๆ ๑. บุคคลทั่วไปได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
๒. สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง 

 
 



๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
๓.๖ สรุปการขับเคลื่อนประเด็นการประเมินในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ค าอธิบาย  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๓ ด้าน 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อ เท็ จจริ ง ต ามหลั กการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
หรือท างาน โดยเน้นความรู้
เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อ า ชี ว ศึ ก ษ าแ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษา 

๑. โครงการจัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ครั้งแรก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการจัดทดสอบความรู้
ระดับชาติ V-Net 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้ า น ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่  ๒ ๑  ทั กษ ะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
อ า ชี ว ศึ ก ษ าแ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สุขภาวะที่ด ี

๑. โครงการจัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
ไฟฟ้าในอาคาร 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๒. โครงการจัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
ช่างบ ารุงรักษารถยนต ์

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๓. โครงการจัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร ์

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๔. โครงการจัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค า) 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณะ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจติสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

๑. โครงการอบรมคณุธรรม 
จริธรรม 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๒. โครงการนั่งสมาธ ิ ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๓. โครงการบริการชุมชน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๔. โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๕. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครอง 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๖. โครงการสานสัมพันธ์ ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

 ๗. โครงการประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

 

 
 
 



๔๒ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณะ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจติสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

๘. โครงการติดตามและดูแล
ช่วยเหลือ 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๙. โครงการโฮมรมู ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๑๐. โครงการจดัการเรียน
ซ่อมเสริม 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๑๑. โครงการเยี่ยมบา้น ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้
หลักสตูรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มี
การปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุม่
วิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑. โครงการจัดท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและ
สถานประกอบการ 

๑. สถานประกอบการร่วมใน
การจัดท าความร่วมมือไม่น้อย
กว่า ๒๐ แห่ง  
๒. สถานประกอบการร่วมกัน
พัฒนาหลักสตูรทุกสาขาวิชา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๒. โครงการจัดประชุมร่วมกับ
สถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสตูร 

๑. สถานประกอบการร่วมใน
การจัดท าความร่วมมือไม่น้อย
กว่า ๒๐ แห่ง  
๒. สถานประกอบการร่วมกัน
พัฒนาหลักสตูรทุกสาขาวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

๓. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑. ติดตามข้อมลูผูส้ าเร็จ
การศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดบัการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลักสตูร ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์

 

๑. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกจิ 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

๒. โครงการตลาดคนเดิน ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๓. โครงการจัดท าหลักสตูรทวิ
ภาค ี

๑. หน่วยงานและสถาน
ประกอบการเข้าร่วมการ
จัดท าหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

๔. โครงการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบทวิภาค ี

๑. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ 
เข้าร่วมโครงการทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษาและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหาร
จัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ครุภณัฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

๑. โครงการส่งเสรมิการ
พัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากร 

๑. บุคลากรมีความเข้าใจใน
ระบบบรหิารจดัการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

๒. โครงการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน 

๑. บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ป ี
๒. มีการจัดประชุมบุคลากร
และผูบ้ริหารไม่น้อยกว่า ๑๒ 
ครั้งต่อป ี

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

๓. โครงการ ๕ ส. ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

๔. โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

๕. โครงการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ ์

๑. งบประมาณทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ ของงบด าเนินการ 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 
มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้
 สถานศึกษามีการ
สร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์การต่าง ๆ ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศใน
การจัดการศึกษา การจดั
ทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเ้รียน
และคนในชุมชนสูส่ังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

๑. โครงการอบรมครูทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

บุคลากรของวิทยาลยัได้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

บุคลากรมีสื่อการเรยีนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๓. โครงการนิเทศการสอน บุคลากรผ่านการนเิทศการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสรมิ
สนับสนุนให้มีการจดัท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพรสู่่สาธารณชน 

 

๑. โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการจัดประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายใน
สถานศึกษา 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ทุกสาขาวิชา 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๓. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

๑. นักศึกษาและชุมชนไดร้ับ
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้และมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ฝ่ายวิชาการ 

๔. โครงการสนับสนุน
งบประมาณในรายวิชา
โครงการ 

๑. งบประมาณทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 
๒. ความพึงพอใจของ
บริษัทผู้ผลิต 

ฝ่ายวิชาการ 

๕. โครงการความร่วมมือกับ
บริษัทผู้ผลิตและการเป็น
ผู้ประกอบการเอง 

๑. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
๒. ความส าเรจ็ในการเป็น
ผู้ประกอบการเอง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๖. โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
สถานศึกษา 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมทุก
สาขาวิชา 
๒. นักศึกษาได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันอย่างน้อยระดับ
จังหวัด 

ฝ่ายวิชาการ 

๗. โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมภายนอก
สถานศึกษา 

๑. นักศึกษาเข้าร่วมทุก
สาขาวิชา 
๒. นักศึกษาได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันอย่างน้อยระดับ
จังหวัด 

ฝ่ายวิชาการ 



๔๘ 
 
มาตรฐานที่ ๔  การแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดให้มีแผนการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีผู้เข้ารับการศึกษาต่อใน
สายอาชีวศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ อีกท้ังเพ่ือน า
รายได้ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การแนะแนวและ
ประชาสมัพันธ์ 

๑. โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

๑. นักศึกษาระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ไดร้ับความรู้เกี่ยกับ
สายอาชีพเพิ่มข้ึน 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๒. โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

๑. นักศึกษาระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๓. โครงการมอบทุนการศึกษา
ด้านต่าง ๆ 

๑. นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาต่อจ านวน ๒๐๐ 
ทุน 
๒. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการไดโ้อกาสในการศึกษา
ต่อ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๔. โครงการออกแนะแนวและ
จัดนิทรรศการ 

๑. บุคคลทั่วไปได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
๒. สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 



๕๐ 
 
 
 


