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วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



ค าน า 
 
 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทท่ีจะก าหนดเป้าหมายและแนวทาง
ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
บริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเช่ือมโยงกับทิศทาง จุดเน้น
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เป็นความพยายามของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรใน
วิทยาลัย ฯ ซึ่งได้มีการประชุมและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มาก าหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยก าหนดกลยุทธ์ ท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษา
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ตามบริบทและเป้าหมายชองสถานศึกษา 

ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – 
เยอรมัน สระบุรี ระยะ 5 ปี (2561-2565) ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี  
กรกฎาคม 2561 



ค าช้ีแจง  
 

 

จากการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – 2565  โดยโครงการนี้มีผู้เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน  หัวหน้าแผนก จ านวน 7 ท่าน หัวหน้างาน จ านวน  13 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ จ านวน 6 ท่าน   รวม ท้ังส้ิน จ านวน 31 คน  ใช้ระยะเวลาในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน  2 วัน ระหว่างวันท่ี 22 – เมย.- ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 913  ตึก 9 มหามงคล 

โดยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน 

สระบุรี ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัย ฯ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชน ตลอดจน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของสถานศึกษา  

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ส่วนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
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ภาคผนวก 
 ก) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ข) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
 
 

 

1. ข้อมูลสถานศึกษา 
 
      1.1  ประวัติของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี 116/2  หมู่ 10 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ต าบล
ตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ก่อนท่ีวิทยาลัยแห่งนี้จะเกิดขึ้น เดิมเป็นโรงเรียนแก่งคอยโปลีเทคนิค 
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนด้วยความอุตสาหะของนายเจตพล วอเพ็ชร   

  โรงเรียนแก่งคอยโปลีเทคนิคได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปิดท าการสอนต้ังแต่เวลา 08.30 น.ถึง 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 1 รอบ คือ รอบ
เช้า ปริมาณความจุของนักเรียน 260 คน โดยแบ่งเป็น จ านวนห้องเรียน อายุนักเรียนท่ีเปิดสอนรับอย่างต่ า 14 ปีขึ้นไป 
ในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคต้นต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม ภาคปลาย ต้ังแต่วันท่ี  1  
พฤศจิกายน  ถึง 1  เมษายน ของปีถัดไป วันหยุดนักขัตฤกษ์  และเริ่มเปิดท าการสอนได้ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2542 เป็นต้นไป  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม  2542  จนถึงวันท่ี  25  กันยายน  2543 
   ต่อมาเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เนื่องจากการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารชุดเดิมไม่
ประสบความส าเร็จ ดังนั้น  ผู้บริหารชุดใหม่จึงเข้ามาซื้อกิจการโรงเรียนต่อ และเริ่มด าเนินงาน  ต้ังแต่วันท่ี  25  
กันยายน 2543 และได้ด าเนินการต่อไปนี้ 
   1.1.1  ด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนแปลงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

          1)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าขออนุญาตเปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-
เยอรมัน สระบุรีตามใบอนุญาตเลขท่ี สบ.123/2543 ลงวันท่ี 27  ตุลาคม 2543 

          2)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงผู้รับใบอนุญาตจากนายเจตพล วอเพ็ชร เป็น นายมนูญ ช่ืนชม ตามใบอนุญาต
เลขท่ี สบ. 004/2543  ลงวันท่ี 30  ตุลาคม  2545 

            3)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงครูใหญ่จาก นายนคร ไคสมี เป็น นางพร้อมพงษ์  ช่ืนชม ตามใบอนุญาตเลขท่ี  
สบ. 007/2543  ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  2543 

          4)  ด าเนินการขออนุญาต ใช้ตราโรงเรียน  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 0001/2543 ลงวันท่ี 31  ตุลาคม  2543 
          5)  ด าเนินการขออนุญาต ใช้อักษรย่อ  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 015555 / 2543 ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2543 



          6)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงผู้จัดการ จาก นายมนูญ ช่ืนชม เป็นนายอดิศักด์ิ  เพ็งตา  ตามใบอนุญาตเลขท่ี  
สบ. 20001 / 2548  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2548 

          7)  ด าเนินการขอเปล่ียนแปลง รายการในตราสาร จัดต้ังโรงเรียน เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย 
– เยอรมัน สระบุรี ตามใบอนุญาต เลขท่ี  2002 /2554  ลงวันท่ี 15  มิถุนายน 2554  

          8)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงผู้จัดการจากนายอดิศักด์ิ  เพ็งตา เป็น นางพร้อมพงษ์ ช่ืนชม ตาม
ใบอนุญาต เลขท่ี  006 /2554  ลงวันท่ี 4  พฤศจิกายน 2554 

          9)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงผู้จัดการจาก นางพร้อมพงษ์ ช่ืนชม เป็น นายชัชวาลย์ เพชรสุริวงษ์ ตาม
ใบอนุญาต เลขท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 18  พฤศจิกายน 2555 

          10)  ด าเนินการเปล่ียนแปลงผู้จัดการจาก นายชัชวาลย์  เพชรสุริวงษ์ เป็น นางพร้อมพงษ์ ช่ืนชม 
ตามใบอนุญาต เลขท่ี 001/2557 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับ ปวช.และปวส. เปิดท า
การสอนต้ังแต่ 08.30 – 16.00 น. ในปีหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1 พฤษภาคม ถึง   เดือนตุลาคม 
และภาคเรียนท่ี 2 ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี วันหยุดประจ าสัปดาห์วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เริ่มเปิดท าการสอนต้ังแต่ วันท่ี  1  พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นมา ในสาขาวิชาและสาขางาน ดังนี้ 
   1.1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ีเปิดสอน ได้แก่ 
            ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
    1)  สาขาวิชาช่างยนต์ 
         -  สาขางานยานยนต์ 
    2)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
         -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    3)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

  4)  สาขาวิชาบัญช ี
         -  สาขางานบัญชี 
    5)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    6)  สาขาวิชาการตลาด 
         -  สาขางานการตลาด 
    7)  สาขาวิชาการโรงแรม 



         -  สาขางานโรงแรมและงานท่องเท่ียว 
    สรุป ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีสาขาวิชาท้ังหมด  7  จ านวน 
             มีสาขางานท้ังหมด  7  จ านวน 
     1.1.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาท่ีเปิดสอน ได้แก่ 
            ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
    1)  สาขาวิชาช่างยนต์ 
         -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    2)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
         -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    3)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

  ๕)  สาขาวิชาบัญชี 
         -  สาขางานบัญชี 
    6)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    7)  สาขาวิชาการตลาด 
         -  สาขางานการตลาด 
    8)  สาขาวิชาการโรงแรม 
         -  สาขางานโรงแรมและงานท่องเท่ียว 
    สรุป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีสาขาวิชาท้ังหมด 7  จ านวน 
                  มีสาขางานท้ังหมด   7  จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2  ที่ต้ัง 

  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 116/2 หมู่ท่ี 10  ถนน แก่งคอย-บ้าน
นา ต าบล ตาลเด่ียว อ าเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 โทรศัพท์ 036-358311-4 โทรสาร 036-
358-312 เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.g-tech.ac.th 

 

 



 
 

 
 
 

     
 1.2  ที่ต้ัง 

  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 116/2 หมู่ท่ี 10  ถนน แก่งคอย-บ้าน
นา ต าบล ตาลเด่ียว อ าเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 โทรศัพท์ 036-358311-4 โทรสาร 036-
358-312 เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.g-tech.ac.th 



 

     1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และประชากร 
   1.3.1  ลักษณะของชุมชน 
    สภาพพื้นท่ีของอ าเภอแก่งคอย มีท้ังบริเวณท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีราบสูง และภูเขา พื้ นท่ีทางทิศ
ต ะ วั น ต ก  ส่ ว น ให ญ่ เป็ น ท่ี ร า บ ลุ่ ม น อ ก จ า ก นี้ ใ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ท่ี อื่ น  ๆ  ข อ ง อ า เภ อ แ ก่ ง ค อ ย 
ยั ง เป็ น ท่ี ต้ั ง ข อ ง โร ง ง าน อุ ต ส าห ก ร ร ม ข น าด ให ญ่  ถึ ง  2 2  โร ง ง าน  โร ง ง าน ใน เข ต พื้ น ท่ี มี ม าก ถึ ง  
71 โรงงาน   
   1.3.2  ลักษณะเศรษฐกิจ 
    ลักษณะเศรษฐกิจของอ าประชากรในอ าเภอแก่งคอย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
กสิกรรมและปศุสัตว์ นอกจากนี้ในบริเวณพื้นท่ีอื่น ๆ ของอ าเภอแก่งคอยยังเป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ประชากรจึงมีรายได้จากการใช้แรงงานอยู่ในช้ันดี เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ขายท่ีดินซึ่งใช้ท าการเกษตรไปมากแล้ว 
จึงท าให้มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีขึ้น 

  1.3.3  ประชากร 
           อ าเภอแก่งคอยมีจ านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 82,106 คน เป็นชาย 40,936 คน เป็นหญิง 41,170 

คน อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 

 

                          
 
 
 
 
 
  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  



ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

 
             
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ านวยการ 
นางพร้อมพงษ์   ชื่นชม 

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ นางเปรมปรี   มนต์แก้ว 
 

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ชื่อ นายภิรมย์   กลิ่นสุคนธ์ 
 

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อ นางเปรมปรี   มนต์แก้ว 
 
 

 

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ชื่อ นางจินาภา  แก้วสุกใส 
 

 
งานบริหารทั่วไป/พัสดุ 

ชื่อ นายธีระพงศ์ เจริญไพพานิช 
 

 งานบุคลากร 
ชื่อ นางสาวสมญัญา  บุตรดี 

 
 งานการเงิน 
ชื่อ นางสาวณัฐมนต์รัตน์ แย้มรุ่ง 

 
 งานการบัญช ี

ชื่อ นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง 
 

 
งานอาคารสถานที ่

ชื่อ นายเอกชัย  สายสมบูรณ์ 
 

 งานทะเบียน 
ชื่อ นางอังค์ริสา  ทศพฒัน์บุญศิริ 

 
 

งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ นายประหยัด  หาญดี 

 
 

งานวางแผนและความร่วมมือ 
ชื่อ นายมนัสพงศ์  ชื่นชม 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ชื่อ นายสนอง  ภู่เพชร 

 

งานความร่วมมือ 
ชื่อ นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว 

 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ชื่อ นายอมรวัฒน์ เพียรศรีวัชรา 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อ นางสาวภาสินี  ค านุ 
 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

ชื่อ นายปกครอง   ทองสมบัติ 
 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ชื่อ นายธันย์ปวร  บดินทร์เดชา 

 

งานครูที่ปรึกษา 
ชื่อ นายดลรวี   เข่งพิมล 

 

งานปกครอง 
ชื่อ นายศานิต   ดิษลักษณ์ 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
ชื่อ นายประหยัด  หาญดี 

 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
ชื่อ นางธนัญญา  เทียนทอง 

 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ชื่อ นายชะลอ   พิมพ์ทอง 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ชื่อ นายอมรวัฒน์  เพียรศรีวัชรา 

 
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

ชื่อ นายสนอง  ภู่เพชร 
ชื่อ ว่าที่ร.อ.บพิตร บูรม ิ

 
 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
ชื่อ ว่าที่ รต.สมชาย  เจริญใจ 

 
 แผนกวิชาบัญชี 

ชื่อ นางสาวณัฐมนต์รัตน์  แย้มรุ่ง 
ชื่อ ว่าที่ร.อ.บพิตร บูรม ิ

 
 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ นางสาวบุษราคัม  อรุณรัตน์ 

ชื่อ ว่าที่ร.อ.บพิตร บูรม ิ
 

 

แผนกวิชาการโรงแรม 
ชื่อ นางธนัญญา  เทียนทอง  

 
 แผนกวิชาการตลาด 

ชื่อ นายธีระพงศ์  เจริญไพพาณิช 
 

 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชื่อ นางสาวอรนุช   พิมพ์ทอง 
 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
ชื่อ นายศุภวิชญ์    

ชื่อ ว่าที่ร.อ.บพิตร บูรม ิ
 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
ชื่อ นายเอกชัย   ดิษลักษณ์ 

ชื่อ ว่าที่ร.อ.บพิตร บูรม ิ
 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ชื่อ นายจักราวุฒิ   บูรณะกิติ 

 
 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อ นายชัยวัฒน์   พอบาล 
 

 

ผูรั้บใบอนุญาต 
ดร.มนูญ  ชื่นชม 



 
 
 
 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง ภาคเรียนท่ี 1/2561 รวมท้ังส้ิน  987 คน    หน่วย : คน 
 

 
ประเภทวิชา /สาขา 

ภาคเรียนท่ี 1 /2561    
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
ประเภทอุตสาหกรรม 

1. สาขาช่างยนต์ 119 63 89 271 19 26 45 316 
2. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 35 37 112 31 25 56 168 
3. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 18 18 57 6 14 20 77 

                  รวม 180 116 144 440 56 65 121 561 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

1. สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

53 25 12 90 19 6 25 115 

                  รวม 53 25 12 90 19 6 25 115 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

1. สาขาการบัญชี 9 15 18 42 14 20 32 74 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 34 23 100 10 10 18 118 
3. สาขาการตลาด 30 32 31 93 16 8 24 117 

                  รวม 82 81 72 235 40 34 74 306 
รวมทั้งส้ิน  515 222 230 767 115 109 220 987 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง ภาคเรียนท่ี 2/2561 รวมทั้งส้ิน   165   คน    หน่วย : คน 
 

 
ประเภทวิชา /สาขา 

ภาคเรียนท่ี 1 /2561    
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 1 ปีท่ี 1 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 1 รวม 
ประเภทอุตสาหกรรม 

1. สาขาช่างยนต์ 8 10 19 37 9 5 14 51 
2. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 12 4 11 27 7 12 19 46 
3. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 4 8 4 2 6 14 

                  รวม 22 16 34 72 20 19 39 111 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

1. สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

1 1 2 4 2 1 3 7 

                  รวม 1 1 2 4 2 1 3 7 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

1. สาขาการบัญชี - 1 2 3 3 2 5 8 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 6 2 5 7 13 
3. สาขาการตลาด 4 7 3 17 2 6 8 26 

                  รวม 5 10 8 23 7 13 20 47 
รวมทั้งส้ิน  28 27 16 99 29 33 62 165 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งส้ิน  1148  คน    หน่วย : คน 
 

 
ประเภทวิชา /สาขา 

ภาคเรียนท่ี 1-2  /2561    
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
ประเภทอุตสาหกรรม 

1. สาขาช่างยนต์ 127 73 108 308 28 31 59  
2. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 52 39 48 94 38 37 75  
3. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 20 22 65 10 16 26  

ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
1. สาขาการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 
54 26 14 94 21 7 28  

ประเภทวิชาพานิชยกรรม 
1. สาขาการบัญชี 9 16 20 45 17 20 37  
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 36 26 106 12 13 25  



3. สาขาการตลาด 34 39 36 109 18 14 32  
                  รวม 343 249 274 866 144 138 282  
รวมทั้งส้ิน                                      1148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  และระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบด้วย  7 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สาขาวิชาบัญชี 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. สาขาวิชาการตลาด 

- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร ์
- สาขางานการตลาด 



7. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว -สาขางานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกอบด้วย    สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สาขาวิชาบัญชี 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. สาขาวิชาการตลาด 
7. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ 
- สาขางานการตลาด 
-สาขางานการโรงแรมและคหกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Chuenchom Thai-German College of Technology 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  ต้ังอยู่เลขท่ี 116/2 หมู่ท่ี 10  ถนน แก่งคอย-บ้านนา ต าบล ตาลเด่ียว อ าเภอ แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  

โทรศัพท์     โทร. 036-358311-4 
 โทรสาร      โทร. 036-358-312 
 เว็บไซต์      www.g-tech.ac.th 



 เนื้อที่ของสถานศึกษา  มี 2 แปลง รวมเนื้อท่ีดินท่ีใช้ในการด าเนินกิจการโรงเรียน  21 ไร่ 1 งาน 46 ตาราง 
          ท่ีดินแปลงท่ี 1 โฉนด/น.ส.3 ก เลขท่ี 14593 จ านวน 17 ไร่ 35 ตารางวา 
 ท่ีดินแปลงท่ี 2 โฉนด/น.ส.3 ก เลขท่ี 41260 จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 11  ตารางวา 
 มีอาคาร รวมทั้งส้ิน     14        หลัง  มูลค่า 77,300,000 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ได้แก่ 

1.  อาคารชืน่ชม    จ านวน  3  ช้ัน  ใช้เป็นห้องสมุด   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ว   ห้องเรียน
สายสามัญ   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (การโรงแรม / สามัญ) ห้องประชุม  ห้องจัดเลี้ยง 

2. อาคารพนมพันธ์  จ านวน 1 ช้ัน   ห้องเรียนปฎบิัติการโรงแรม / สามัญ 
3. อาคารจันทรส์ุรางค์ จ านวน 2 ช้ัน  ห้องพักครู  
4. อาคารปิ่นลุกซ์ จ านวน 2 ช้ัน  ห้องพักครู  
5. อาคารมุขมนูญ จ านวน 3 ชั้น  ใช้เป็นหอพักชาย  
6. อาคารพูนพร้อมพงษ์ จ านวน 3 ช้ัน  ใช้เปน็หอพักหญิง 
7. อาคารมหามงคล   จ านวน 4 ช้ัน  ใช้เป็นห้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์    สาขาบัญชี  ส านักงาน  

ห้องรับรอง และห้องปฎิบัติการ แผนกพาณิชยกรรม 
8. อาคารพร้อมพงษ์  จ านวน 2 ช้ัน  ใช้เปน็มินิมาร์ท  ห้องเรียนการโรงแรม 
9. อาคาร คสล.  จ านวน 1 ช้ัน  ใช้เป็นโรงอาหาร 
10. อาคาร คสล.  จ านวน 1 ช้ัน  ใช้เป็นโรงยิม  สถานที่ท ากิจกรรม  
11. อาคาร คสล.  จ านวน 1 ช้ัน  ใช้เป็นหอ้งดนตรี  ห้องชมรม 
12. อาคาร คสล.  จ านวน 1 ช้ัน  ใช้เป็นหอ้งปฎิบัติการงานส่วนหน้าการโรงแรม  
13. อาคาร คสล.  จ านวน 1 ช้ัน  ใช้เป็นหอ้งเรียนจกัรยานยนต์ ซ่อมบ ารุงรถ 
14. ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

 1. ค่าใช้จ่ายรายหัว ปวช. (ค่าจัดการเรียนการสอน) ปีงบประมาณ 2561   
     1,319,835.00 บาท / ป ี/ 1 / 2561    



              1,251,470.00 บาท / ปี / 2 / 2561    
 2. ค่าหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี       
    313,500.00 บาท / ปี / 1 / 2561    
    734,000.00  บาท / ป ี/ 2 / 2561    
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 15 ปี       
     144,210.00บาท/ปี   
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี    
     564,300.00บาท/ปี   
 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2561  
     297,825.00 บาท / ปี / 1 / 2561    
              348,650.00  บาท / ปี / 2 / 2561      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2 
มาตรฐานการศึกษา 

 
 

 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย เยอรมัน  - สระบุรี  ประกอบด้าย 4 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมินดังนี้  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
  
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ 
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
 ๑.๑ ด้านความรู้  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี  และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ  จาก สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ๕ ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพ



ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูล มาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ  และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
  ๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
  ๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑ 
– ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ 
รวม ๕ ข้อ 

๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ , ๔ หรือ ๓ , ๕ 
หรือ ๔ , ๕ รวม ๔ ข้อ 

๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 
รวม ๓ ข้อ 

๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



  ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้  

  การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได้ก าหนดไว้ 

  ประเด็นการพิจาณา  
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 
 

 การค านวณ  
      จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ x ๑๐๐  
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
 ระดับคุณภาพ  
  ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
 
 สูตรการค านวณ 

 
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x ๕  
                    ๘๐  

 
 ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 

๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี 

ร้อยละ = 

ค่าคะแนน = 



๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้ 

๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๓ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  โดยความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม 
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม  
 
 ประเด็นการประเมิน  
 ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน  
 ๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มคร ูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน  
 ๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง  
 ๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ  
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 



ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ 
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ  ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
  ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา  
  ๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ - ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบ
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 



ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด การ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน  
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล และ 
การประเมินผล การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
ทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
  ๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย ๑ รายวิชา  
 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ  



 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มี
การก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ 
ประเภท  
 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  เพื่อบ ารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาท่ีต้องการและลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย  
  ๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
  ๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน  
  ๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 
๕ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  
   (๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  
   (๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน  
   (๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
  ๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ  
 
 
 
 



 
 
 
 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๔ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน ต้น
สังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ได้
อย่างถูกต้อง  
  ๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี  
  ๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
  ๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายท่ีก าหนด  



  ๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
 
  

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  



  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  
  ๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  
  ๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน การสอน  
  ๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
  ๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ ระดับคุณภาพในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของครูและผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปเผยแพร่ 
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
 งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสถานศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
  ๒. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ  
  ๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 
  ๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูได้จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อต่อชุมชนและสังคม 
  ๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อต่อชุมชนและสังคม 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  
 ๔.๑ ด้านการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษา 
             สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด าเนินการกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพก าหนดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยการสร้างกลไกการควบคุมท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและจัดให้มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลท่ีสามารถรอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกได้ 
  ๔.๒ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาจัดให้มีการสรุปผลของประเด็นการประเมินในแต่ละมาตรฐานของสถานศึกษาน ามา
วิเคราะห์แสดงผลของค่าคะแนนและระดับคุณภาพโดยรวมท้ังหมด เพื่อใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ของสถานศึกษาในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
 ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
  
ประเด็นการประเมิน  
  ๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
  ๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



  ๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประจ าปีจัดส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินตนเองและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับคุณภาพ 

 ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  
 ค าอธิบาย จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมด ท่ีมีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๑.๑ – ๔.๑  
ตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้  
 ๑. ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปีปัจจุบันสูงกว่าในปีท่ีผ่าน
มา ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา  
 ๒. ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดยมีค่า
คะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา  
  
  
 
 
 
การค านวณ 
 

  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา x ๑๐๐  ร้อยละ = 



  จ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 
 ประเด็นการประเมิน  
  ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน  
 ระดับคุณภาพ  
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษโดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
 
 สูตรการค านวณ 

 
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x ๕  
                    ๘๐  

 
 ระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 

๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี 

๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้ 

๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 

ค่าคะแนน = 



 
 

 

ส่วนท่ี 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี  ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม 
ไทย – เยอรมัน สระบุรี  ไว้ดังนี้ 
 2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
       ปรัชญา   

เทคโนโลยีเด่น  เน้นคุณธรรม  น าสังคม 
       วิสัยทัศน์ 

เทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี สร้างคนดี  มีอาชีพ 
       พันธกิจ 
         ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 พันธกิจท่ี 3 สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 พันธกิจท่ี 4 สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
                          พอเพียง   
       เอกลักษณ์ 
  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ คุณภาพ 
       อัตลักษณ์ 
  ทักษะช านาญงาน เช่ียวชาญในอาชีพ 
 
 
       เป้าหมาย 



 
 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สูงขึ้น 
2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  พัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.  ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน 
5.  พัฒนาและบ ารุงรักษา สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy)  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี   ก าหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนา ในแต่ละพันธกิจไว้
ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุร ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ เพิ่มจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับ
ความ  ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาครูให้มีความช านาญและเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 กลยุทธ์ 1.5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เช่น E-Learning และ Moduie 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การเพิ่มจ านวนผู้เรียน 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบกลไกลเทียบโอนประสบการณ์ 
 กลยุทธ์ 2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 2.3 แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Load Show 
 กลยุทธ์ 2.4 เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปล่ียนภาพลักษณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ
ต้องการ   ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 



 
 

 

 กลยุทธ์ 1.1 ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการ
เรียนรู ้
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชากับเครือข่าย 
 กลยุทธ์ 1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและ 
                               หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 2.1 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและศูนย์ฝึกในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.4 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ 2.5 น าผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ๕ณะกรรมการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.2 จัดท าแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัดลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.5 จัดระบบและกลไกลการบริหารความเส่ียง 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.1 สร้างกลไกลและวางระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหล่ือนักเรียนนักศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.2 ดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหล่ือนักเรียนนักศึกษาของครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง 
 กลยุทธ์ 2.3 ป้องกันการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ส่ิงอบายมุข ในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.4 ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.4 เร่งจัดหาจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
แผนยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา 



 
 

 

 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
 กลยุทธ์ 4.2 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 4.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์  การบริการและวิชาชีพสู้สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
 กลยุทธ์ 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
 กลยุทธ์ 3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
 กลยุทธ์ 4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคล่ือนท่ีบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 5 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ
ประกอบ   วิชาชีพอิสระและงานวิจัย 
เป้าประสงค์  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการ
ส่งเสริม 
                               พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบกลไกลการบริหารจัดการการสร้างนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
 กลยุทธ์ 1.2 สร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนางานสร้างสรรค์และการประกอบอาชีพอิสระ 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบการพฒันาสร้างสรรค์และการประกอบอาชีพอิสระ 
 กลยุทธ์ 2.2 ร่วมมือกับเครือข่ายด าเนินการของศูนย์บ่มพระในสถานศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 สนับสนนุส่งเสริมการปลุกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก 
เป้าประสงค์  นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยท่ีดี 



 
 

 

 กลยุทธ์ 1.1 ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมประปกครองระบบ
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 กลยุทธ์ 1.2 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 1.3 ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 กลยุทธ์ 1.5 ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาครูและนักเรียน นกัศึกษา การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษไอที 
 กลยุทธ์ 2.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของอาเซียน 
 กลยุทธ์ 2.3 แลกเปล่ียนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.4 จัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เป้าประสงค์  การบริการจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.2 ร่วมมือกับครือข่ายช่วยพัฒนาและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ 1.3 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางพิเศษ  
                               ( 6-12 ช่ัวโมง ต่อหลักสูตร) 
แผนยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 2.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละสาขาวิชาชีพท่ีทันสมัย 
 กลยุทธ์ 2.2 จัดเตรียมและจัดหาพื้นท่ีฝึกอบรมท่ีทันสมัย 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาและจัดเตริยมเอกสารการฝึกอบรม ใบความรู้ ใบส่ังงาน ใบประเมินผล
ภาคปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ 2.4 ร่วมมือกับเครือข่าย หุ้นส่วนสร้างศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาครูบุลากรและระดมทรัพยากรในการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 3.1 ร่วมมือกับเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาครูฝึกอบรมมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 3.3 จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 4.1 จัดท าแผนบริหารการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 4.2 บริหารการเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 4.3 เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปล่ียนภาพลักษณ์ 



 
 

 

 กลยุทธ์ 4.4 ใช้ระบบ ICT มาใช้บริหารจัดการในด้านผู้รับฝึกอบรม ด้านบุคลากรและด้าน
ประมาณ 
แผนยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 5.1 จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้รับการฝึกอบรมและผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 5.2 จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ 5.3 เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป้าประสงค์  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
แผนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานโดยการมี
ส่วนร่วมของ 
                               ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนยุทธ์ศาสตร์ 2 การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 2.1 จัดท าแผนประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 2.2 ครู/หัวหน้าแผนก งานจัดท า SAR ตามตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ 2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผล และติดตามผล
การประกัน   คุณภาพภายใน 
แผนยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.1 จัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ี 
 กลยุทธ์ 3.2 บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ีด้วยระบบ SCT 
 กลยุทธ์ 3.3 น าข้อเสนอแนะผลจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนา
สถานศึกษา 

แผนการรับนักเรียน-นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี (THAI-GERMAN)  

ปีการศึกษา 2561-2565 

ระดับประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปวช. 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพาณิชยการ  



 
 

 

- สาขางานการบัญชี 30 50 50 60 60 
- สาขางานการขาย 30 50 70 70 70 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 80 80 100 150 

รวม 100 180 200 230 280 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

- การโรงแรมและการท่องเท่ียว 60 80 80 80   80 
           รวม 60 80 80 80   80 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาช่างยนต์ 100 120 120 150 150 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 40 40 40 50 50 
- สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 40 50 50 

รวม 180 200 200 250 250 
รวม ปวช. 340 460 480 560 610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปวส. 



 
 

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 30 30 40 40 40 
- สาขาวิชาการตลาด 20 20 40 40 40 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 80 80 80 

รวม 90 90 160 160 160 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

- การโรงแรมและการท่องเท่ียว 30 40 50 50   60 
           รวม 30 40 50 50   60 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 55 55 60 60 70 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 25 25 30 30 30 
- สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 20 20 30 30 30 

รวม 100 100 120 120 130 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 20 20 20 20 
รวม ปวส. 240 250 350 350 370 

รวม ท้ังหมด 
รวม ปวช. 340 460 480 560 610 
รวม ปวส. 240 250 350 350 370 
รวมทั้งสิ้น  580 710 830 910 980 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

แผนพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 



 
 

 

 



 
 

 

แผน 1 แผนพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
แผนงาน 1.1 สร้างเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนทุกสาขาวิชามีความรู้ทักษะวิชาชีพ
ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปมากกว่า 80% 

1.1 จัดอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การสอนท่ีเน้น
สมรรถนะ 

85 % 85 % 85 % 90 % 90 % 

1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.3 จัดท าแผนการเรียนท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

1.4 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

1.5 จัดหลักสูตรการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
1.6 จัดประเมินผู้เรียน 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

 
โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน 1.1 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 วิชาการ 
2.โครงการพัฒนาส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 1.2,1.4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิชาการ/หัวหน้าแผนก 
3.กิจกรรมปรับแผนการเรียน,การวิวิจัยช้ันเรียน 1.3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิชาการ/หัวหน้าแผนก 
4.กิจกรรมพัฒนาการสอนโดยสอนแทรกเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 วิชาการ/หัวหน้าแผนก 



 
 

 

5.กิจกรรมประเมินผู้เรียน 1.6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 
 
 
แผนงาน1.2 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานอาชีพได้ 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
งานอาชีพได้มากว่า 80% 
 

1.1ส ารวจปัญหาของผู้เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

85 % 85 % 85 % 85 % 90 % 

1.2อบรมวิธีการสอนคณิตศาสตร์ 85 % 85 % 85 % 90 % 90 % 
1.3ครูใช้วิธีการท่ีเน้นประยุกต์และการ
แก้ปัญหาในงานอาชีพ 

85 % 85 % 85 % 90 % 90 % 

1.4จัดสภาพกรณีให้ผู้เรียนได้ประยุกต์
หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา 

85 % 85 % 85 % 90 % 90 % 

โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2550 2551 2552 2553 2554 

1.กิจกรรมส ารวจปัญหาของผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

1.1 5,000 5,000 8,000 8,000 8,000 วิชาการ/สามัญ 

2.โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ/สามัญ 
3.กิจกรรมนิเทศการสอน 1.3 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 วิชาการ 



 
 

 

4.กิจกกรมพัฒนาแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1.4 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ/สามัญ 

5.โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.5 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 วิชาการ/สามัญ 
 
 
 
แผนงาน 1.3 เสริมทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 80% 
 

1.1 อบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเรื่องการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

1.2 ครูใช้วิธีการสอนท่ีเน้นใช้การฝึกทักษะ
เพื่อการส่ือสาร 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

1.3 จัดแข่งขันทักษะและกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

1.4 ประสานกับสถานประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

 
โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 



 
 

 

1. กิจกรรมส ารวจความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาของผู้เรียน 1.1 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 วิชาการ/สามัญ 
2. กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาไทย 1.2 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 วิชาการ/สามัญ 
3. โครงการอบรมสอนภาษาไทย  6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 วิชาการ 
4. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยและอังกฤษ 1.3 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 วิชาการ/สามัญ 
5. กิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถาน
ประกอบการ 

1.4 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 วิชาการ/สามัญ 

 
 
 
แผนงาน 1.4 สร้างเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏบิัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้การใช้
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมมากกว่า 
80% 

1.1 จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

1.2 จักกิจกกรมการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

1.3 จัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอและ
ต่อเนื่อง 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 



 
 

 

1. กิจกรรมการวางแผน ส ารวจ จัดหา เทคโนโลยีของ
สาขาวิชา  

1.1 20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุด โดยการ จัดหาเทคโนโลยี
ส าหรับการค้นคว้า 

1.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/

กิจกรรม 
3. กิจกรรมพัฒนาแผนการสอนท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ี
จ าเป็นในการค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเอง 

1.3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
วิชาการ/ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. กิจกรรมการวางแผนงบประมาณในการจัดหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/

แผนงาน 
 
 
 
 
แผนงาน1.5 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานเหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานใน
โรงเรียนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษย์สม
พันธ์ที่ดีมากกว่า 80% 

1.1จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาคุณธรรม 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.2จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.3จัดกิจกรรมส่วนเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ ์ 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

 1.4การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.5ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 



 
 

 

โครงการและกิจกรรม  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานเหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 1.2 - - - - - กิจกรรม/วิชาการ 
2. โครงการแข่งขันมารยาทไทย 1.2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กิจกรรม/วิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมการท าความดี 1.2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กิจกรรม/พัฒนานักศึกษา 
4.กิจกรรมสอนเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ 1.3 - - - - - กิจกรรม/วิชาการ 
5.กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมในทุกวิชา 1.4 - - - - - กิจกรรม/พัฒนา 
6.โครงการสร้างรูปการจิตส านึกของผู้เรียนให้มีการใช้ทักษะชีวิต
อย่างสมดุล 

1.4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กิจกรรม/วิชาการ 

7.กิจกรรมร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน 1.5 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กิจกรรม/พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
แผนงาน1.6 พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มากกว่า 80% 

1.1การติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.2จัดระบบดูแลช่วยเหลือและแนวทางการศึกษา 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.3พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนของครู 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

2.ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 1.4จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 



 
 

 

รายวิชาชีพทุกสาขาวิชา มากกว่า 80% 1.5จัดต้ังศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพ 85 % 85 % 86 % 90 % 90 % 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2550 2551 2552 2553 2554 

1. กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียน 1.1 - - - - - พัฒนานักศึกษา/วิชาการ 
2. โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1.2 - - - - - พัฒนานักศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 1.3 - - - - - กิจกรรม/วิชาการ 
4.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.4 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 
5.โครงการจัดต้ังศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.5      วิชาการ 
6.โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และฝีมือแรงงาน 
 

1.5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

 
 
 
 
 
แผนงาน1.7 แผนการเสริมความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพอิสระ 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อและประกอบ 1.1 จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 



 
 

 

อาชีพอิสระมากกว่า 80% 1.2 จัดการสอนท่ีเน้นสมรรถนะในวิชาชีพ 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.3 พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
1.4 จัดหางานท าระหว่างเรียน 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.5 จัดแนะแนวศึกษาต่อ 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.6 จัดตลาดนัดแรงงาน 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

โครงการและกิจกรรมแผนการเสริมความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพอิสระ 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.1 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 วิชาการ 
2. โครงการพัฒนาแผนการสอนโดยเน้นสมรรถนะ 1.2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 วิชาการ 
3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย 1.3 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 วิชาการ 
4.โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน 1.4 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 
5.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 1.5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาสัมพันธ์/แนะแนว 
6.โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1.5 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ทะเบียน/แนะแนว 
7.โครงการตลาดนัดแรงงาน 1.6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาสัมพันธ์/แนะแนว 
 
 
 
 
แผนงาน1.8 เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยพึงพอใจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 



 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษามีคุณลักษณะท่ี
สถานประกอบการพึงพอใจร้อยละ 100 

1.1 ส ารวจคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถาน
ประกอบ 

90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 

1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.3 ปลูกฝังคุณลักษณะในการเรียนการสอนรายวิชา 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 

โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยพึงพอใจ 

โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์/ศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการสัมมนากับสถานประกอบการ 1.1 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 วิชาการ/แนะแนว 

2. โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 1.1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม 
3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ/แนะแนว 

4. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 1.2,1.3 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ/พัฒนานักศึกษา 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน2 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน2.1 แผนการสร้างเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีแผนการเรียนท่ีพัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมากกว่าร้อยละ 80%  

1.1จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการ 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.2ประสานงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.3ก าหนดสมรรถนะในวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.4พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.5 สรรหาท่ีปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ต่างๆ 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนการสร้างเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนสถาน
ประกอบการในภาคกลางและปริมณฑล 

1.1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ/แนะแนว 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.2,1.3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วิชาการ/หัวหน้าแผนก 
3.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 1.4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วิชาการ/หัวหน้าแผนก 
4.กิจกรรมส ารวจข้อมูลและจดท าทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 

1.5 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 วิชาการ/ผู้บริหาร 



 
 

 

 
 
 
แผนงาน2.2 แผนงานพัฒนาการจัดกระบวมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
และสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าร้อยละ 
80 

1.1อบรมเทคนิควิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.2อบรมการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.3ปรับปรุงแผนการสอน 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.4การนิเทศนักศึกษา 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.5ประเมินคุณภาพการสอน 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.6การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
1.7การน าผลการประเมินความพึงพอใจไปพัฒนา 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 

โครงการและกิจกรรมแผนงานพัฒนาการจัดกระบวมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงกรอบรมการพฒันาเทคนิควิธีการสอน 1.1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 
2.กิจกรรมพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1.2,1.3 - - - - - วิชาการ/หัวหน้าแผนก 
3.โครงการพัฒนาระบบการนิเทศการสอน 1.4,1.5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิชาการ 
4.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 1.6,1.7 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
แผนงาน2.3 แผนงานส่งเสริมการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์เก่ียวกับการเรียนการสอน และระบบคอมพิวเตอร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.จัดงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและระบบคอมพิวเตอร์ 

1.1จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน 

90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 

1.2จัดระบบการจัดซื้อ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.3จัดระบบการบริหารและการดูแลรักษา 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 

2.จัดระบบคอมพิวเตอร์ในการเรียนรายวิชาท่ีใช้
คอมพิวเตอร์โดยก าหนดผู้เรียน 1 คน : 1 คน 
เครื่อง 

2.1จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี อุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

2.2จัดระบบการจัดซื้อ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.6จัดระบบการบริการและการดูแลรักษา 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์เก่ียวกับการเรียนการสอน และระบบคอมพิวเตอร์ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 



 
 

 

1.กิจกรรมจัดงบประมานรายวิชา 1.1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายการเงิน 
2.กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา ตามแผนงบประมาณ 1.2,2.2 - - - - - ฝ่ายการเงิน/พัสดุ 
3.กิจกรรมบริการและการดูแลรักษา 1.3,2.3 - - - - - ฝ่ายการเงิน/อาคารสถานท่ี 
4.กิจกรรมจัดแผนการใช้คอมพิวเตอร์ 2.1 - - - - - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
แผนงาน2.4 แผนงานส่งเสริมการจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงานและสถานที่ศึกษาค้นคว้าทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน
ได้เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี 

1.1จัดท าแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.2การประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
2.มีการจัดศูนย์วิทยบริการท่ีมีส่ือหลากหลาบมี
ระบบการบริการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ 

2.1จัดท าแผนการใช้ส่ือของศูนย์วิทยบริการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
2.2จัดท างบประมาณของส่ือท่ีใช้ในศูนย์วิทยาบริการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
2.3จัดซื้อ จัดหาส่ือต่างๆ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
2.4จัดระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
2.5การประเมินคุณภาพการให้บริการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

3.การจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของแต่ละสาขาวิชา 3.1จัดท าแผนการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของแต่ละ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 



 
 

 

ให้มีจ านวนครบตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มากกว่าร้อยละ 90% 

สาขา 
3.2จัดท าแผนงบงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

3.3จัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของแต่ละสาขา 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏบิัติงานและสถานที่ศึกษาค้นคว้าทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละ
สาขาวิชา 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1กิจกรรมจัดงบประมาณเกี่ยวกับห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 

1.1 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 
ฝ่ายวิชาการ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/หัวหน้าแผนก 

2.กิจกรรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน 1.2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแผนก 
3.กิจกรรมประเมินผลการใช้งานอาคารสถานท่ีจากครู
และผู้เรียน 

1.3 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี/
ผู้บริหาร 



 
 

 

4.กิจกรรมจัดท างบประมาณเกี่ยวกับส่ือชองศูนย์
วิทยาการ 

2.1 - - - - - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการภายในสถาบัน 2.2 - - - - - ฝ่ายบริหาร 

6.กิจกรรมประเมินคุณภาพการใช้บริการครูบุคลากร
และผู้เรียน 

2.3 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ส านักงาน/ฝ่ายบริหาร 

7.กิจกรรมจัดท างบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ของแต่ละสาขาวิชา 

3.1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 การเงิน/หัวหน้าแผนก/
ผู้บริหาร 

8.กิจกรรมประเมินผู้ใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากครูและ
ผู้เรียน 

3.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 หัวหน้าแผนก/วิชาการ/
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
แผนงาน2.5 แผนงานส่งเสริมการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีสาขาวิชาท่ีจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพมากว่าร้อยละ 80% 

1.1รณรงค์จัดระบบความปลอดภัย 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.2จัดงบประมาณของระบบความปลอดภัยและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.3จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 



 
 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
1.4จัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.5อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

80 % 80 % 90 % 95 % 95 % 

1.6จัดท าข้อมูลการใช้อุปกรณ์ฯพร้อมการบ ารุงรักษา 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.7รณรงค์การลดอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

โครงการและกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการอบรมระบบความปลอดภัย 
1.1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

กิจกรรม/หัวหน้าแผนกช่าง
ยนต์ 

2.กิจกรรมการจัดท าคู่มือความปลอดภัย 1.2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กิจกรรม/พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
แผนงาน2.6 แผนพัฒนาบุคลากรทุกด้านของสถานศึกษาในงานเก่ียวข้องเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนามากกว่า 1.1จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 



 
 

 

ร้อยละ 90 1.2จัดท างบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสอน 92 % 95 % 96 % 97 % 98 % 
1.3ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายสอน 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 
1.4จัดอบรม ศึกษาดูงานและศึกษา 92 % 95 % 96 % 97 % 98 % 
1.5สรุปประเมินผลเพื่อประยุกต์ใช้งาน 92 % 95 % 96 % 97 % 98 % 

2.บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนามากกว่า
ร้อยละ 90 

2.1จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 
2.2จัดท างานประมาณในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 
2.3ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 
2.4จัดอบรม ศึกษาดูงาน 92 % 95 % 96 % 97 % 98 % 
2.5สรุป ประเมินผลเพื่อประยุกต์ใช้งาน 92 % 95 % 96 % 97 % 98 % 

โครงการและกิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากรทุกด้านของสถานศึกษาในงานเก่ียวข้องเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการอบรมครูผู้สอน 1.1,1.2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ 
2.โครงการศึกษาดูงานของครุผู้สอน 1.3,1.4,1.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ/ผู้บริหาร 
3.โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 1.1,1.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายวิชาการ 
4.โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 2.1,2.2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
5.โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 2.4,2.5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
6.โครงการพัฒนาผู้บริหาร 1.1,1.2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายบริหาร 
แผนงาน2.7 แผนงานระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบและทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ระดมทรัพยากรบุคคลท้ังภายใน ภายนอก เพื่อ
เป็นวิทยากรให้ความรู้อุปกรณ์ เครื่องจักจากสถาน
ประกอบการมากกว่า20ครั้งขึ้นไป 

1.1 จัดท าแผนการระดมทรัพยากร 22 25 25 25 28 

2.สถานประกอบการมีการจัดการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนในสาขาวิชามากกว่า 21 หน่วย 

2.1 จัดสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ 25 25 26 28 28 
2.2 จัดท าแผนการเรียน 22 24 26 26 28 
2.3 ปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

25 26 27 28 30 

3.ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนของแต่ 2 คน/ช่ัวโมง/
ภาคเรียนมากกว่าร้อยละ 90 

3.1 ส ารวจผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 

3.2 วางแผนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 

4.อัตราส่วนของผู้สอนประจ าท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชามากกว่า 90 % 

4.1 จัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละสาขาวิชา 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบและทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอก 1.1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิชาการ 
2.กิจกรรมการใช้เครื่องมือของสถานประกอบการ 1.2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิชาการ 



 
 

 

3.กิจกรรมการเชิญวิทยากรภายใน 1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิชาการ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน 3 แผนพัฒนากิจกรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน3.1 แผนงานพัฒนาระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีระบบดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 1.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน / / / / / 
2.ผู้เรียนได้พบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

2.1 จัดท าตารางและแผนการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 2 2 2 2 2 

3.ผู้ปกครองได้รับทราบเรื่องต่างๆของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 จัดท าข้อมูลเป็นจริงและเป็นปัจจุบันของผู้เรียน / / / / / 
3.2จัดประชุมผู้ปกครอง / / / / / 
3.3มีการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง / / / / / 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานพัฒนาระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการจัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน 1.1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝ่ายพัฒนาศึกษา 
2.กิจกรรมจัดท าตารางและแผนการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 1.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายพัฒนาศึกษา 
3.กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน 

1.3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.กิจกรรมจัดการประชุมผู้ปกครอง 1.4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

5.กิจกรรมจัดระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับ  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/



 
 

 

ผู้ปกครอง 1.4 หัวหน้าแผนก 
 
 
แผนงาน3.2 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมวิชา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนทุกสาขาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมครบทุก
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ80 

1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.2จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.3จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
1.4ก าหนดมาตรการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

2.ผู้เรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อยปีละ 1 
ชมรม 

2.1จัดต้ังชมรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน / / / / / 
2.2สนับสนุนกิจกรรมของชมรม / / / / / 

 2.3จัดนิทรรศการแสดงผลงานของชมรม ในรอบปี 1 ปี 
การศึกษา 

/ / / / / 

3.ผู้เรียนมีความเป็นผู้น ากล้าแสดงออกและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ 80 

3.1จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
3.2จัดกิจกรรมการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

4.ทุกสาขา/ทุกหมวดวิชาจัดกิจกรรมและประเมินผล
กิจกรรมครบท้ัง 3 ด้าน (กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ,
กิจกรรมคุณธรรม,กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์) 

4.1จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม / / / / / 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมแผนงานส่งเสริมกิจกรรมวิชา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 1.1 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ฝ่ายวิชาการ 
2.กิจกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรม 

1.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย

วิชาการ 
3.กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

1.3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย

วิชาการ 
4.กิจกรรมชมรม 2.2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย

วิชาการ 
5.กิจกรรมแสดงผลงานของชมรม 2.3 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย

วิชาการ 
 
แผนงาน3.3 แผนงานการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 



 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนทุกสาขาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายใน
และภายนอกมากกว่า ร้อยละ 80 

1.1 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.2จัดให้ผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนภายนอก 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

1.3 ก าหนดมาตรการให้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่นและส่งหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนเช่ือถือได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมแผนงานการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการบ าเพ็ญประโยชน ์
1.1 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

2.กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 
1.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

3.กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
1.2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

 
แผนงาน3.4 แผนการป้องกันการลาออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา 



 
 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ผู้เรียนแต่ละสาขาลาออกกลางคันน้อยกว่าร้อยละ 
10 

1.1 มีระบบการดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 15 % 15 % 18 % 18 % 20 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนการป้องกันการลาออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

หัวหน้าแผนก 
 
 
แผนงาน3.5 แผนงานปอ้งกันเก่ียวกับสารเสพติด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1.1มีการรณรงค์ต่อสารเสพติด / / / / / 

1.2จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสาร
เสพติด 

/ / / / / 

1.3มีการประสารความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง / / / / / 
1.4มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเส่ียง / / / / / 

 



 
 

 

โครงการและกิจกรรมแผนงานป้องกันเก่ียวกับสารเสพติด 

โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการรณรงค์ต้านสารเสพติด 1.1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2.โครงการอบรมแกนน าต่อต้านสารเสพติด 1.2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3.โครงการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด โทษและพิษภัย 1.3 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.กิจกรรมบ าบัดช่วยเหลือ 1.4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน 4 แผนพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
แผนงาน4.1 แผนงานส่งเสริมการจัดบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจจัดให้บริการวิชาชีพ
ต่อชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่า ปีละ 6 กิจกรรม 

1.1ส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการให้บริการ
งานบัญชี การตลาดและคอมพิวเตอร์ 

6 8 10 12 15 

1.2จัดงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

6 8 10 12 15 

1.3มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

6 8 10 12 15 

2.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมจัดให้บริการวิชาชีพ
ต่อชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่าปีละ 7 กิจกรรม โดย
ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการบริการ
วิชาชีพ 

2.1ส ารวจความต้องการของชุมชน และสังคมเกี่ยวกับการให้บริการ
งานเครื่องกล งานไฟฟ้าละอิเล็กทรอนิกส์ 

7 8 12 15 16 

2.2จัดท างบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
บริหารวิชาการ/วิชาชีพ 

7 8 12 15 16 

 2.3มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 7 8 12 15 16 
 
โครงการและกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการจัดบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนภายในสถานศึกษา 1.1-1.3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หัวหน้าแผนก/ฝ่าย



 
 

 

กิจกรรม/ฝ่ายวิชาการ 

2.ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนภายนอกสถานศึกษา 
2.1-2.3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
กิจกรรม/ฝ่ายวิชาการ 

แผนงาน4.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีงบประมาณร้อยละ 1.00 ของงบประมาณ
ท้ังหมดยกเว้นงบลงทุนให้แต่ละสาขาวิชาจดให้มี
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพท้ังภายในและ
ภายนอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 

1.1ก าหนดจ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีจดบริการวชิาชีพท้ังภายใน
และนอกสถานท่ี 

7 7 7 7 7 

1.2เสนอช่ือกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพท้ังภายในและภายนอก
สถานท่ี 

2 4 4 4 4 

1.3จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 

7 7 7 7 7 

 
 
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด 

โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมส ารวจวิชาท่ีให้บริการภายในและภายนอกสถานท่ี 
1.1-1.3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ฝ่ายแนะแนะ/ฝ่าย
วิชาการ 

2.จัดท าแผนงบประมาณสนับสนุน 
1.3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ฝ่ายแนะแนะ/ฝ่าย
วิชาการ 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน 5 แผนพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
แผนงาน5.1 แผนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิลัยและโครงการที่ใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและในชุมชนท้องถ่ิน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ทุกสาขาวิชา/หมวดวิชา มีส่ิงประดิษฐ์หรือวัต
กรรมอย่างน้อย 1 ช้ินงานต่อสาขาวิชา/หมวดวิชาท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และในชุมชนท้องถิ่น 

1.1 จัดให้มีทุนสนับสนุนในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

3 3 3 4 5 

1.2จัดให้มีความรู้ในการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม 3 3 3 4 5 

2.สาขาวิชา/หมวดวิชา มีงานวิจัยและโครงการอย่าง
น้อย 7 เรื่องต่อสาขาวิชา/หมวดวิชา 

2.1จัดให้มีทุนสนับสนุนในการท างานวิจัย 7 7 7 7 7 
2.2สร้างกลุ่มแกนน าในการท างานวิจัย 7 7 7 7 7 

3.ทุกสาขาวิชา/หมวดวิชามีโครงงานอย่างน้อย 7 
เรื่องต่อสาขาวิชา/หมวดวิชา 

3.1จัดให้มีทุนสนับสนุนในการจัดท าโครงงาน 10 12 12 14 15 
3.2จัดท าผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่างๆ 7 7 7 7 7 

4.ผลงานประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการของโรงเรียน อย่างน้อยระดับ 5 
ช้ินทุกปีการศึกษา 

4.1จัดให้มีชมส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน 5 6 6 7 7 
4.2งานประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ บรรจุลงในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 7 7 7 7 

4.3จัดผลงานการแข่งขัน หรือประกวดในโอกาสต่างๆ 5 6 6 7 7 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
โครงการและกิจกรรมแผนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิลัยและโครงการที่ใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและในชุมชน
ท้องถ่ิน 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
1.1,1.2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
วิชาการ 

2.โครงการผลิตส่ือแนะนวัตกรรมทางการศึกษา 
1.3 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
วิชาการ 

3.กิจกรรมเผยแพร่ นวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
วิชาการ 

4.โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2.2 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
วิชาการ 

5.กิจกรรมประกวดโครงการ 3.3 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

หัวหน้าแผนก/ฝ่าย
วิชาการ 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
แผนงาน5.2 งบประมาณในการสร้างพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน  

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีงบประมาณมากกว่าร้อยละ 1.00 ของ
งบประมาณท้ังหมดยกเว้นงบลงทุนให้แต่ละ
สาขาวิชา สร้างและพัฒนาและเผยเพร่นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และวิจัย 

1.1ก าหนดจ านวนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานท่ีจัดสร้างเผยแพร่ 

5 5 6 6 8 

1.2จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ โครงการ 

5 5 6 6 8 

2.มีการเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการทางส่ือต่างๆมากกว่า 4 ครั้ง ทุกปีการศึกษา 

2.1ก าหนดแผนงาน การเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และโครงการ 

5 5 6 6 8 

2.2ก าหนดช่องทางละวิธีการเผยแพร่ 5 5 6 6 8 
 
โครงการและกิจกรรมงบประมาณในการสร้างพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมส ารวจจ านวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยโครงงานของแต่ละสาขาวิชา 1.1, 2.1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 หัวหน้าแผนก/ฝ่ายวิชาการ 

2.กิจกรรมจัดท าแผนงบประมาณสนับสนุน 1.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 หัวหน้าแผนก/ฝ่ายวิชาการ 



 
 

 

3.โครงการจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย โครงงานของแต่ละสาขาวิชา 
2.2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หัวหน้าแผนก/ฝ่ายวิชาการ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน 6 แผนการบริหารและการจัดการ 
แผนงาน6.1 แผนงานเสริมสร้างภาวะผู้น าและผสมผสารความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคลภายนอกใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์และมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาอยู่ในระดับท่ีมากกว่าร้อยละ 
75 

1.1ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร บุคลากรตามโครงสร้างทุก
ระดับอย่างชัดเจน 

75 % 80 % 85 % 86 % 90 % 

1.2มีคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับ 75 % 80 % 85 % 86 % 90 % 
1.3สร้างระดับการประสาน การมีส่วนร่วมในการจดการศึกษา 75 % 80 % 85 % 86 % 90 % 
1.4มีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทุก
ฝ่ายในการบริหารและการตัดสินใจและการจัดการศึกษา 

75 % 80 % 85 % 86 % 90 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานเสริมสร้างภาวะผู้น าและผสมผสารความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคลภายนอกให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจัด 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 1.1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ 
2โครงสร้างจิตส านึกของบุคลากรให้มีการใช้ทักษะชีวิตท่ี
สมดุล 

1.2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ/ฝ่าย

วิชาการ 
3. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.3 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ/ฝ่าย

วิชาการ 



 
 

 

4.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับองกรภายนอก 
1.4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ/ฝ่าย
วิชาการ 

 
แผนงาน6.2 แผนงานพัฒนาระบบการดูแลบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 90 

1.1พัฒนาความสามารถบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติตน
ตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบของสถานศึกษา 

92 % 93% 94 % 95 % 96 % 

1.2เผยแพร่ สนับสนุน ยกย่องครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติ
ตนถูกต้องและเหมาะสม 

92 % 93% 94 % 95 % 96 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานพัฒนาระบบการดูแลบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 1.1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ 
2.โครงการข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุนทดแทนและทุน
ประกันสังคม 

1.2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ 

3.โครงการอบรมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ 

4.โครงการบุคลากรดีเด่น 1.4 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
แผนงาน6.3 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากกว่า
ร้อยละ 80 

1.1จัดให้มีศูนย์สารสนเทศ 80 % 82% 84 % 85 % 86 % 
1.2จัดงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดความรู้ของสถานศึกษา 

80 % 82% 84 % 85 % 86 % 

 
โครงการและกิจกรรมแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายบริหาร/สารสนเทศ 
2.กิจกรรมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 1.2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายบริหาร/สารสนเทศ 
3.กิจกรรมอบรมการจัดการความรู้ 1.2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายบริหาร/สารสนเทศ 
4.กิจกรรมจัดประกวด เผยแพร่ การจัดการความรู้ 1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายบริหาร/สารสนเทศ 



 
 

 

5.กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความรู้ 1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายบริหาร/สารสนเทศ 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระบบการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผน 7 ระบบการประกันคุณภาพ 
แผนงาน7.1 พัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพใน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.สถานศึกษามีระบบกลไกประกันคุณภาพภายใน 1.1 จัดโครงสร้างการประกันคุณภาพภายใน / / / / / 

1.2ก าหนดแนวปฏิบัติตามโครงงาน / / / / / 
1.3ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา / / / / / 

2.มีการด าเนินการตามระบบกลไก 
 

2.1พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน / / / / / 
2.2มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ / / / / / 
2.3มีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

/ / / / / 

3.มีการประเมินผลลัพธ์และการน าผลการประเมิน
ท้ังภายในและภายนอกมาพัฒนา 

3.1ก าหนดแบบฟอร์มท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน / / / / / 
3.2มีการตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน / / / / / 

3.3น าผลการประเมินมาสู่การพัฒนา / / / / / 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพใน 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.กิจกรรมทบทวน พัฒนาการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 1.1, 2.1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายแผนงาน 

2.กิจกรรมจัดสัมมนาทบทวนปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
1.2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ฝ่ายแผนงาน/ฝ่าย
บริหาร 

3. .กิจกรรมจัดท าแผนการติดตามงาน การตรวจสอบและ
ประเมิน 

1.3,2.3 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 งานประกนัคุณภาพ 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายบริหาร 

5.กิจกรรมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี 2.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายบริหาร 
6.กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2.2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายบริหาร 
7.กิจกรรมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจ าเดือน 2.4 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 งานประกนัคุณภาพ 
8.กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน
และประจ าปี 

2.5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
แผนงาน7.2 พัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพภายใน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.มีการรายงานผลการประเมินการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน 

1.1ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดรายงานการประเมินตนเอง / / / / / 
1.2เพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

/ / / / / 

1.3มีระบบจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล / / / / / 
2.มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

2.1มีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา / / / / / 
2.2ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาและผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

/ / / / / 

2.3.ให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายใน / / / / / 
2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก / / / / / 

 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพภายใน 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 



 
 

 

1.โครงการศึกษาดูงาน 1.1, 2.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายแผนงาน 
2.โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพใน 1.2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายแผนงาน 
3.กิจกรรมส ารวจความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ 1.3,2.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายพัฒนาฯ 
4.กิจกรรมจัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา 1.3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
5.กิจกรรมทบทวนพัฒนา ปรับปรุงแผนปฎิบัติการประจ าปี 2.2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายแผนงาน 



 
 

 

 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้าน 
 วิชาชีพ 

2. พัฒนาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
    
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
3. สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 
1. ส่งเสริมการท าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 

  

  

4. สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

1. สร้างโอกาสและความร่วมมือภาคเอกชน และชุมชน 

  

  
5. พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  

  
 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  1.2 เป็นเลิศวิชาการ ล้ าหนาทางความคิด 



 
 

 

  1.3 เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็นพลเมืองของประชาชนอาเซียนและพลโลก 
 2. กลยุทธ์ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
   2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่าง
อุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการเป็นท่ี 1 ของประเทศก้าวสู่อาชีพสากล 
    2) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้วยสองมือ ด้านการส่ือสารเพื่อน าเสนอ 
    3) โครงการห้องน้ าสะอาด 
    4) โครงการแก้ไขปัญหาขยะรอบด้าน ลดมลพิษ 
    
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (ผ่าน 
        ขีดจ ากัดล่าง) ในทุกสาขาวิชาการเรียนรู้ 
    2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
    3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
    4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
   2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่าง
อุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    2) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    3) โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนนักศึกษา ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพต่อตัวเอง 
                                              ในอนาคต 
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) รอยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผาน 



 
 

 

        การประเมินอยูในระดับดี เปนท่ี ยอมรับ 
    2) รอยละของนักเรียนมี ความสามารถ ความถนัด เฉพาะทางเปนท่ีประจักษ  
        สามารถแขงขันในระดับจังหวัด  ระดับชาติและนานาชาติ 
    3) รอยละของนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึง   
        ระดับอุดมศึกษาท้ังไดในอัตราสูง 
    4) รอ้ยละของนักเรียนสามารถสรางสรรคความคิดใหมๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
        สังคม และ ประเทศชาติ  
    5) รอยละของนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนร ูออกแบบ สรางสรรคงาน
        ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร และแลกเปล่ียนผลงาน ต่อ ตนเองและของผูอื่น 
        
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 รวมกันรับผิดชอบต่อสังคม  ต่อตนเอง  และ ต่อผู้อื่น  
 2. กลยุทธ์ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการพัฒนาด้านจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี   ความ 

ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดช่ืน เบิกบาน สุขภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทท่ี

ดีงาม มีสัมมาคาราวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง 

   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการ กิจกรรมส าคัญทางพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประกอบพิธี  
                                             เข้าร่วมวันส าคัญ ของชาติ 
    2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนกัศึกษา     
    3) โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา  
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) รอยละของนักเรียนมีความตระหนักรใูนสภาพทางสังคม   
    2) รอยละของนักเรียนมีความร ูความเขาใจ และตระหนักในความหลากหลายทาง
        วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
    3) ร้อยละของนักเรียนมีความ รับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี   
    4) รอยละของครูท่ีปฏิบัติงานตาม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกด้าน 



 
 

 

 
พันธกิจที่ 3 สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
 2. กลยุทธ์ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการท าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
   2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการ เสริมสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีทันสมัย ต่อสังคมปัจจุบัน 
    2) โครงการสร้างนักศึกษา ใหม้ีความสามารถสูงด้านวิชาชีพหรือการแข่งขันทักษะ 
    3) โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) รอยละของนักเรียนมี ความสามารถประเมินการด าเนินกิจการใหบรรลุเป้าหมาย 
    2) ร้อยละของนักเรียนมีความรอบร ู  สรางส่ือในการพัฒนาการคิด  
    3) รอยละของนักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ ในผลงาน 
                                             และสามารถเข้ารวมแขงขันใน ระดับต่าง ๆ  
    
 
พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา 
         2. กลยุทธ์ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 
   2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรม  ด้านพาณิชกรรม  ด้านบริหารธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 



 
 

 

    1) โครงการการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 

    2) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ   
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

    2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 

พันธกิจที ่5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อใหผูบริหารมีภาวะผูน า วิสัยทัศน์ดานบริการ การใชส่ือ เทคโนโลยี และการ ส่ือสารไดอยาง
  มีคุณภาพ 
  1.2 เพื่อใหครูมีความเช่ียวชาญใน การส่ือการใชภาษาในการส่ือสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.3 เพื่อใหครูพัฒนาตนเองทางดาน วิชาการและวิชาชีพ 
 2. กลยุทธ์ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร  คณะครู   
    2) โครงการ Happy College (Society) 
    3) โครงการบริหารการจัดการขององค์กร 
    4) โครงการพัฒนาบุคลากร 
    5) โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของบุคลากรของวิทยาลัย 
    6) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัย   
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) รอยละของผูบริหารท่ีผานการอบรมและผ่านการศึกษาดูงาน  
    2) จ านวนครั้งในการจัดประชุม เครือขายแลกเปล่ียนเรียนร ู
    3) ร้อยละของผูบริหารท่ีสามารถ ใชภาษาในการส่ือสาร 
    4) รอยละของครูมีความเช่ียวชาญ ในการใชส่ือเพื่อการส่ือสาร 
    6) รอยละของครูมีผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
    7) จ านวนช่ัวโมงท่ีครูไปอบรมประชุมสัมมนาภายใน และภายนอกสถานศึกษา  



 
 

 

 



 
 

 

3.4 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับ 
   สากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 

ท่ี แผนงาน 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการเป็นท่ี 1 
ของประเทศก้าว
สู่สากล 

1.นักเรียน นักศึกษา 
และครูผู้ควบคุมดูและ
นักศึกษา มีความ
เช่ียวชาญการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ในการ
เสนอส่ิงประดิษฐ์สู่
สากล 
2.เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

1. นักเรียน 
นักศึกษา และครู
ผู้ควบคุมดูแล
นักศึกษาทุกคน 
มีความเช่ียวชาญ
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียน 
นักศึกษา ได้
ท างานท่ี
ค่าตอบแทนสูง มี
ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (ผ่าน   ขีดจ ากัดล่าง) 
ในทุกกลุ่มการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

2 โครงการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มช้างเผือกด้าน

1.นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 50 คน สามารถ
สื่อสารภาษาองักฤษใน

1. นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
50 คน สามารถเข้า

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 



 
 

 

การสื่อสารเพ่ือ
น าเสนอ 

การน าเสนอชิ้นงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ชัดเจน 
2.นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 50 คน สามารถ
เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ได้อย่าง
มั่นใจ และชนะการ
แข่งขันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ใน
การน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ และ
ได้ชัยชนะ
ระดับประเทศ และ
ระดับชาติทุกคน 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3 โครงการห้องน้ า
สะอาด 

1. เพื่อพัฒนาห้องน้ า
ของวิทยาลัย ฯ ให้ได้
มาตรฐานใน 3  เรื่อง 
คือ สะอาด
(Healthy)  เพียงพอ 
(Accessibility)  และ
ปลอดภัย (Safety) 
2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีพฤติกรรม
การใช้ห้องน้ าอย่างถูก

1.  ห้องน้ า
วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา
สะอาดปราศจาก
กล่ิน 
2.  ครู บุคลากร 
นักเรียน 
นักศึกษา มีความ
พึงพอใจ 

1. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และชาญฉลาด 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 



 
 

 

สุขลักษณะ 
4 โครงการแก้ไข

ปัญหาพื้นท่ีจอด
รถยนต์/
จักรยานยนต์
ภายใน
วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

1.  ออกแบบและ
สร้างอาคารจอด
รถยนต์และ
จักรยานยนต์ใน
วิทยาลัยฯ 
2. รถยนต์และ
จักรยานยนต์มีพื้นท่ี
จอดอย่างเพียงพอ
และมีระเบียบ 

1.  รถยนต์และ
จักรยานยนต์ไม่
จอดกีดขวาง
การจราจรใน
วิทยาลัยฯ 
2. อาคาร 4 ช้ัน 
ส าหรับจอด
รถยนต์และ
จักรยานยนต์ 
 

1. วิทยาลัยฯ มีอาคารจอดรถยนต์และและจักรยานยนต์ท่ีเพียงพอ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการเตรียมทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1. เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการ
สอบ V-NET 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 

1.นักเรียน นักศึกษา 
สอบผ่าน V-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 65 
2.นักเรียน นักศึกษามี
ความตระหนักถึงการ
สอบ V-NET 

1. รอยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ การเรียนผาน
การประเมินอยใูนระดับดี   
เปนท่ียอมรับ 

2  โครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ท่ีจบ การศึกษา ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

1. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน

1. รอยละของนักเรียนมี
ความสามารถ ความถนัด 
เฉพาะทางเปนท่ีประจักษ 



 
 

 

วิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
2. นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวช.3 และ ปวส.2 ได้
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถแขงขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 
2. รอยละของนักเรียน
สามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงขึน้จนถึง
ระดับอุดมศึกษาท้ังไดใน
อัตราสูง 
 
 

3 โครงการ โครงการสง่เสริม
อาชีพนักเรียนนักศึกษา ต่อ
ยอดธุรกิจและสร้างอาชีพทุก 
สาขาวิชาน ารายได้เข้า
วิทยาลัยฯ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ  ได้เห็นการท างานของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็ในแต่ละสาขาอาชีพ 
2. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องคค์วามรู้    จากการศึกษาดู
งาน กับเป้าหมายของการศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

1. ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
นักเรียน  นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ  เกิดวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล ให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ แนวความคิดของ
การบริหารจัดการในเชิง
ธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้นักเรียน  
นักศึกษามีแนวความคิดใน
การเป็นผู้ประกอบการได้
เป็นอย่างดี   
 
 
 

 

1.  ร้อยละของนักเรียนสามารถ
สรางสรรคความคิดใหมๆ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ 
ประเทศชาติ  
2. รอยละของนักเรียนสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนร ู
ออกแบบ    สรางสรรคงาน
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร และ
แลกเปลี่ยนผลงานไดในระดับ
นานาชาติ คานิยมและความเชื่อ 
ของตนเองและของผูอื่น 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 



 
 

 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการพัฒนาด้านจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มี
  ความสุข สดช่ืน เบิกบาน สุขภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคาราวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการ กิจกรรมส าคัญทางพุทธ
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
วันส าคัญของชาติ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ซาบซึ้งและตระหนักใน
ความส าคัญ เห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทย 
2.เพื่อใหก้ิจกรรมส าคัญทางพุทธ
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และวันส าคัญของชาติมีส่วนช่วย
พัฒนาจิตใจนักเรียน 

1. บุคลากร ครูและนักเรียน เห็น
ถึงความส าคัญของวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนาและพิธีการ ส าคัญ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงาม
ในของชาติ 
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

1. รอยละของนักเรียนมีความตระหนัก
รูในภาวการณของโลก สามารถเรียนรู
และจัดการกับความ ซับซอน 
2. รอยละของนักเรียนมีความร ูความ
เขาใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษา 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
2.  เพื่อลดปัญหาสังคมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียน  ท้องถิ่น 
และชุมชน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 85  มีวินัย 
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบ้ืองต้น 
2. นักเรียนร้อยละ 85  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที  มี
ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความ
ประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตน 
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

1. ร้อยละของนักเรียนมีความ 
รับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมการใช 
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหเกิดประโย
ชนตอสาธารณะและปกปองคุมครอง
ส่ิงแวดลอมและอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 



 
 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3  โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ป้องกันการเจ็บป่วย  
2. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียง
ปัญหาสุขภาพ  
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการดู
และสุขภาพ  
5. เพื่อคัดกรองนักเรียน 
นักศึกษาด้านการใช้สารเสพติด 

1. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลากร  นักเรียนสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

1. รอยละของครูท่ีปฏิบัติงานตาม 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ และมีการคัด
กรอง นักเรียนท่ีใช้สารเสพติด 

 
พันธกิจท่ี 3 สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อ 
  น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการท าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
 



 
 

 

ท่ี แผนงาน 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

1
. 
โครงการ
วิทยาศาส
ตร์และ
ส่ิงประดิษ
ฐ์ 
 
 
 

1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อส่งเสริมให้ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  

นักเรียน-
นักศึกษาทุก
ระดับช้ัน 
จ านวน 
1,500 คน 

นักเรียน-
นักศึกษา 
สามารถน า
ความรู้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ า
วันและการ
ประกอบ
อาชีพ 

2
. 
โครงการ
สร้าง
งานวิจัย
ในช้ัน
เรียนและ
การ
วิเคราะห์
ผลข้อมูล 

1.เพื่อพัฒนาครูในการจักกระบวน 
การเรียนรู ้
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูล และวิจัยในช้ันเรียน 
3.เพื่อให้ผู้ครูสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนได้ และครูสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนได้ 
 

1.ครูผู้สอน
ทุกคนส่งผล
งานวิจัยใน
ช้ันเรียนคน
ละ 1 เรื่อง  
2.ครูผู้สอนมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
ในการ
วิเคราะห์ผล
ข้อมูล และ

ครูสามารถ
ท างานวิจัย
ในการแก
ปัญหาได้
อย่าง
ถูกต้อง 



 
 

 

การจัดท า
วิจัยในช้ัน
เรียน 
 

ท่ี แผนงาน 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

3
. 
 
 

โครงการ
สนับสนุน
การจัดท า
วิจัย 
นวัตกรรม
ส่ิงประดิษ
ฐ์ และ
งาน
สร้างสรร
ค์ ส าหรับ
ครูและ
นักศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาบูรณาการ รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 
และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณได้อย่างกว้างขวาง 
3.เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน 
4. เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ และจดสิทธิบัตรพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
 

1. จัดให้
มีการ
จัดท า
โครงกา
ร
ส่ิงประดิ
ษฐ์และ
ผลิตภัณ
ฑ์
ส าเร็จรู
ปทุก
แผนก
วิชาเพื่อ
เข้าร่วม
ประกวด
ในระดับ

นักเรียน-
นักศึกษา 
สามารถ
จัดท า
นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ 
ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 



 
 

 

อาชีวศึก
ษา
จังหวัด 
ระดับ
ภาค 
และ
ระดับชา
ติ 
จ านวน 
15  
ผลงาน 
2.มี
ผลงานวิ
จัย 
โครงกา
ร
นวัตกรร
มและ
ส่ิงประดิ
ษฐ์ 
3. ผู้เรียนน า
ความรู้ท่ี
ได้มาบูรณา
การคิดค้น



 
 

 

โครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์
และ
ผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป 
4. มี
ผลงานวิจัย 
โครงการ
นวัตกรรม
และ
ส่ิงประดิษฐ์
ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
และชุมชน 
 

 
พันธกิจท่ี 4 สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้
   ท่ี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 



 
 

 

1. โครงการการบริการด้านวิชาการและ

วิชาชีพสู่ชุมชน 

1. เพื่อพัฒนา ทักษะ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา ได้น าความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอด
ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง. 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนการสอน  
3. เพื่อประเมินมาตรฐานของ
ผู้สอน และผู้เรียน 

1. ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้
และการบริการวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
500 คน 
2. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
จริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา 
ให้มีความสามารถ มี ประสบการณ์ 
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้การดูแล รักษาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประกอบอาชีพและ ได้รับความรู้
ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

จ านวนครั้งและประสิทธิผลของ
กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาชีพ 

2 โครงการความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อออกนิเทศติดตาม
นักเรียนนักศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคทวิภาคีท่ีฝีกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

1. สถานประกอบการมีความเข้าใจ
การจัดอาชีวศึกษา 
2. ได้สถานประกอบการท่ีร่วมจัด
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

จ านวนและความส าเร็จของสถาน
ประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 



 
 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

1 โครงการ โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษผู้บริหาร 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
2.  เพื่อยกระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

1. รอยละของผูบริหารท่ีผานการ
อบรมและผ่านการศึกษาดูงาน  
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนบุคลากร
ร่วมกับสถานศึกษาอื่น 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 1.เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร
ต่างหน่วยงาน 
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ มีวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานกว้างไกล  
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยมากขึ้น   
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรักและความ
สามัคคีกันมากขึ้น 
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 80  คน 

1. รอยละของครูมีความเช่ียวชาญ 
ในการใชส่ือสาร 
2. รอยละของครูมีความเช่ียวชาญ 
ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5 โครงการประเมินสมรรถนะและ
คุณภาพงานของบุคลากรของวิทยาลัย 

 1. เพื่อประเมินสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 บุคลากร 
  

1. รอยละของครูมีผลงานการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้



 
 

 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีครูไปอบรม
ประชุมสัมมนาภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  

6 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ
วิทยาลัยฯ 

   1.วิทยาลัยฯ มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก 
ก) ข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการตัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพรอ้มแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในหน่วยงานต้นสังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้ดังภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

พิจารณาผลการด าเนินการ 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

รายงานผล 
การประเมินตนเอง 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 7. น าผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 8. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อาจ
ต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือปรับปรุงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
 9. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Salf Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเมื่อส้ินปีการศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 10. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 11. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
 12. น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
อาจต้องพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและ สมศ. 



 
 

 

2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.1 หลักเกณฑ์ 
  ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 2.2 แนวปฏิบัติ 
  ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  2.2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และอาจเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินได้ตาม
บริบทของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2.2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการการประจ าปีของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
  2.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
  2.2.5 ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี 
 2.3 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความส าคัญในการด าเนินการการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
องค์ประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.3.1 ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
   1) เป็นกรอบมนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
 เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาท้ังในระกชดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
 สถานศึกษา ระดับสถานศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการของสถานศึกษา 
   2) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



 
 

 

   3) เป็นกรอบในการจัดท าเครื่องมือเพื่ อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
 สถานศึกษา 
  2.3.2 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.3.3 กะระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถานบันการศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู คณาจารย์ของสถานศึกษา เป็นต้น 
   ขั้นตอนท่ี 2 น าผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดมาตรฐาน
และประเด็นการประเมิน เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ขั้นตอนท่ี 3 น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาประกาศใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ความส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดการศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดี และปัจจัยท่ีส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ได้แก่ การวางแผน ดังนั้น กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จึงระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษามี
ความส าคัญต่อสถานศึกษา ดังนี้ 



 
 

 

  1) เป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความส าพันธ์ดังภาพท่ี 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
  
 1.3 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดท าแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานข้อมูล
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนจนครอบคลุมทุก
กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 1. วิสัยทัศน์ (Vision 
 2. พันธกิจ (Mission) 
 3. กลยุทธ์ (Strategy) 
 4.แผนโครงการ (Intiative) 



 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

โครงการทัศนศึกษา  
 

 

                                
    
 

 
 
 
 
 

  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยของจริง  
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      โครงการปัจฉิม ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  
 

  



 
 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ สู่โครงการสถานศึกษาคุณ 
  

 
  

                                                โครงการฝึกฝีมือ ตัดผมชาย  

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

                                โครงการมอบความรู้ สู่มือผู้เรียน 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการอบรมยกระดับครูผู้สอน IT 
 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   โครงการฝึกประสบการณ์จริง สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

                                             โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

                                                            โครงการแลกเปล่ียน  นักศึกษาอินโดนีเซีย 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                         โครงการทวภิาคี  สง่ นศ. ฝึกประสบการณ์จริง 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันทักษะ 2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย - เยอรมัน สระบุร ี
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ท่ี ทชร.   ๐๓๖  /๒๕๖๒   

  ๖    กุมภาพันธ์    ๒๕๖๒ 

 

เรื่อง รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒      
เรียน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ส่ิงท่ีแนบมาด้วย  ๑. ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  ๒. สรุปเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    
 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี  ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี ๓๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มภาคกลาง วันท่ี ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๒ ทักษะ ท้ัง ปวช. และ ปวส.  ได้รับเกียรติบัตร และ เหรียญ จ านวน ๒๐ ทักษะ ดังนี้ เหรียญ
ทอง ๗ เหรียญ  เหรียญเงิน ๗ เหรียญ และ เหรียญทองแดง จ านวน ๖ เหรียญ รวม ๒๐ เหรียญ  ขอรายงานผลการ
แข่งขันตามเอกสารท่ีแนบมา  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาต    

http://www.g-tech.ac.th/


 
 

 

 
   
              ขอแสดงความนับถือ 

                            

ลงช่ือ     
                                ( นางพร้อมพงษ์  ช่ืนชม) 

                                  ผู้อ านวยการ 
                               วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย – เยอรมัน สระบุรี     

ผู้ประสานงาน  
 
นางเปรมปรี  มนต์แก้ว  รอง ผอ.วิชาการ/แผนงานฯ  
๐๘๖-๙๐๔-๕๒๔๔  
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


