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ค ำช้ีแจง 
 
๑. ข้อมูลปัจจุบันของวิทยำลัย 
 ๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (รหัสสถานศึกษา 1316100044)  ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕25 
 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี 244/4  หมู่ที่ ๖ ถนนท่าดินด า  ต าบลล านารายณ ์ อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
15130  บนพื้นที่  10 ไร่  โทรศัพท์  0-3668-0114  โทรสาร  โทรศัพท์   0-3668-0114  
E-mail : nanalct@hotmail.com  Website www.Chaibadantech.ac.th  

สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ เปลี่ยนชื่อมาจาก
โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ ได้ก่อก าเนิดมาจากโรงเรียนนารายณ์วิทยา ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ปกครองนักศึกษา
จ านวนมาก ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อสายอาชีพของบุตรหลาน ซึ่งในเขตอ าเภอ  ชัยบาดาลไม่
มีโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์อยากศึกษาต่อสายอาชีพ ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่
อ าเภอเมือง ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หรือถ้าไปพักอยู่ที่อ าเภอเมืองก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายและ
ความประพฤติของนักศึกษา ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์นิยม  วรปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา ได้รับ
ทราบปัญหานี้ จึงได้ขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาขึ้น โดยได้ก่อตั้ง    โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ขึ้น ใน
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนารายณ์วิทยา นักศึกษา รุ่นแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ของโรงเรียนนารายณ์วิทยาและเป็นนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอ
ใกล้เคียง  ดังนั้นโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์  จึงเป็นโรงเรียนอาชีวเอกชนแห่งแรกของอ าเภอชัยบาดาล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.” เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตั้งอยู่ที่เลขที ่  ๒๔๔/๔ หมู่ ๖   ถนนท่าดินด า   ต าบล  
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๒๕ เปิดท าการ
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๕ ปี เริ่มแรกเปิดท าการสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนก
พาณิชยกรรม สาขางานบัญชี สาขาการขายและสาขาการเลขานุการ โดยมี นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ เป็นครูใหญ่ มีนักศึกษาจ านวน  ๔๔ คน คณะครู ๙ คน ต่อมาปี 
 ปี ๒๕๒๖  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ขึ้น ๓ 

สาขา คือ สาขาช่างยนต์ ,สาขาช่างไฟฟ้าก าลังและสาขาช่างก่อสร้าง รับนักเรียนที่จบ ม.๓,
มศ. ๓ หรือเทียบเท่า จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพณิชยการ- ล านารายณ์
เป็นโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ใช้อักษรย่อ “พ.ช.ร.” 

 ปี ๒๕25 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบบ่าย)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับนักศึกษาที่จบ
ปวช. ๓ 

 ปี ๒๕๓6 ได้รับอนุญาต ให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบเช้า-รอบบ่าย)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ
นักศึกษาจบ  ปวช. ๓ 
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 ปี ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบเช้า-รอบบ่าย) 
ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีสาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ
นักเรียนที่จบ ม.๖,ม.ศ ๕ หรือเทียบเท่า 

 ปี ๒๕๔๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนครระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดท าการ
สอนในวัน เสาร์-อาทิตย ์

 ปี ๒๕๔๔ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนครเปิดศูนย์บริการการศึกษาของสถาบันราช 
    ภัฎพระนคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้ขยายเปิดสอน ระดับปริญญาตรีและระดับ 
    บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา 
 ปี ๒๕๕๑ ได้ขยายโรงเรียนสาขาชื่อโรงเรียนพุขามเทคโนโลยี (P-Tech) 
  ปี ๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์เป็น “วิทยาลัย 
     เทคโนโลยีชัยบาดาล” ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.”  วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๔ ชื่อภาษาอังกฤษ 
     ว่า “Chaibadan Technological  College” ใช้ชื่อย่อว่า “C-Tech” เมื่อวันที่ ๑๑  
     พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ปี 2556 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของกกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบ
บ่าย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ า
ก าลัง 

  ปี ๒๕๕๘ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นศูนย์บริการ
การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  

 ปี 2558 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 รอบเช้าและรอบ
บ่าย หลักสูตร ปวส.(จบ ปวช.) ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวส.(จบ ม.6) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ปี ๒๕๕๙ ได้รับอนุญาตให้ เพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล และสาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 ปี 2559 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการ
บัญชี 

 ปี 2562 ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

 ปี 2563 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธสักราช 2562 ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยยึดปรัชญาเพ่ือพัฒนาการศึกษาว่า การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ของวิทยำลัย มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย รักความ
เป็นประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญำของวิทยำลัย   “ความรู้  คู่  คุณธรรม”  
ค ำขวัญของวิทยำลัย     “ศึกษาให้รู้ คิดได้ ท าได้ ประกอบอาชีพได้ สามัคคี  มีวินัย  

กลัวบาป  กลัวจน”    
สีประจ ำวิทยำลัย สีเขียว และสีเหลือง 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย  ต้นราชพฤกษ ์
ข้อมูลพื้นฐำนของวิทยำลัย 

 

 ประเภท   อาชีวศึกษา 
 สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วันก่อตั้ง  ๑๖ พฤษภาคม  ๒525 
 ผู้ก่อตั้ง   อาจารย์นิยม  วรปัญญา และคุณส าราญ  วรปัญญา 

ตรำวิทยำลัย  รูปมือชูคบเพลิงและช่อราชพฤกษ์ล้อมด้วยวงกลม 
มือ    หมายถึง   ความสามัคคีกลมเกลียว 

    คบเพลิง   หมายถึง   ความส าเร็จ รุ่งโรจน์ 
    ช่อราชพฤกษ์   หมายถึง   ความเจริญงอกงาม ความร่มรื่น 

อักษรย่อวิทยำลัย ว.ท.ช. 
สีประจ ำวิทยำลัย สีเขียว และสีเหลือง 

    สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม 
    สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรมประจ าใจ  

                       ความร่มเย็นเป็นสุข 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 
ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย ดอกราชพฤกษ์  (ดอกคูณ) 
สถำนที่ตั้ง เลขที ่244/4  หมู่ที่ ๖ ถนนท่าดินด า  ต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี  15130 
เนื้อที่    10 ไร่  
  ปี 2524  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 18   
   ห้องเรียน (อาคาร 1) 
  ปี 2533  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 28  
   ห้องเรียน  (อาคาร 2) 
  ปี 2534   ได้รับอนุญาตให้สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ห้อง 
                       จ านวน 3 หลัง 
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  ปี 2539  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 21  
   ห้องเรียน (อาคาร 3) 
  ปี 2547  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 24  
   หอ้งเรียน (อาคาร 4) 

ปี 2559  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques  
 Industry  และอาคารอเนกประสงค์ (โดม)  และสร้างห้องน้ าชาย  
 จ านวน 1 หลัง 

 ๑.๒  ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

๑ นายนิยม วรปัญญา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

2 นายสนิท วรปัญญา ที่ปรึกษา 

3 นายประเสริฐ วรปัญญา ที่ปรึกษา 

4 นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา ที่ปรึกษา 

5 นางสุนีย์รัตน์ วรปัญญา ทีป่รึกษา 

6 นางสาวน้ าทิพย์ วรปัญญา ที่ปรึกษา 

7 นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ ผู้อ านวยการ 

8 นางสาวสุมาลี เดชศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและธุรการ-การเงิน 

9 นางโชติรส ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

10 นายประจวบ สนนอก รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

11 นางสาวธนกร ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

  คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล    
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

นายสนิท 
นายพงษ์ศักดิ์ 
นายนิยม 
นางรัชน ี
นางสาวสุมาล ี
 
 

วรปัญญา 
วรปัญญา 
วรปัญญา 
มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เดชศร ี

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและธุรการ - 
การเงิน 

ทีป่รึกษา 
ที่ปรึกษา 
ประธาน 

รองประธาน 
กรรมการ 
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ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ี 
6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 
 
24. 

 

นายโชติรส 
 
 
นายประจวบ 
 
นางสาวธนกร 
 
นางธัญญารตัน ์
นายนพดล 
นายวิทวัส 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นางสาวธนัชพร 
นายสุวัฒน ์
นางจุไรรตัน ์
นายพงษ์สวัสดิ ์
นายวิชฌ์รุจ 
นางพรรณ ี
นางสาวธัญรด ี
นางน้องนุช 
นางสาวกาญจนา 
นางสาวพลอยไพลิน 
 
นางสาวกาญจนา 

ส่งสัยออ 
 
 
สนนอก 
 
ส่งสัยออ 
 
พยคัเลิศ 
มีส่ง 
ปานรัตน ์
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
บุญรอด 
ปัตตังเว 
กันไทยราษฎร ์
เพ็งสลุง 
งามสีห์พิมล 
ดอกสน 
ปัตตังเว 
ธรรมจันทร ์
สัมฤทธ์ิ 
กรมขุนทด 
 
เกษม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
หัวหน้าประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวน้าหมวดคณิตศาสตร์ 
หัวหน้างานทะเบียน 
หัวหน้าสาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต ์
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ ปวช.3 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานยานยนต์) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานไฟฟ้าก าลัง)  
หัวหน้าระดับ  ปวส.1 ,บริหารธุรกิจ 
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์หัวหนา้ระดับปวส.2 
บริหารธรุกิจ/งานสารสนเทศ 
หัวหน้าสาขาการขาย/การตลาด 
หัวหน้างานสารบรรณ 
งานแผนปฏิบัติงาน 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 
 
 
" 
 
" 
 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๑.๓  ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ดังนี้ 
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
  ๑. นักศึกษาชั้นปีที่  ๑ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
  ๒. นักศึกษาชั้นปีที่  ๒, ๓ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕62 

๑. นักศึกษำชั้นปีที่  ๑ ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๖๒ 
๑. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

1)  สาขาวิชาการบัญชี 
2)  สาขาวิชาการตลาด 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 ๑)  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
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 3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
    1)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

๒. นักศึกษำชั้นปีที่  ๒, ๓ ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕62 
1. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

1) สาขาวิชาการบัญชี 
2) สาขาวิชาการตลาด 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 ๑) สาขาวิชาช่างยนต์ 
 ๒) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
    1)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

๑. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
๑) สาขาวิชาการบัญชี 
๒) สาขาวิชาการตลาด 

 3)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

๒. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 ๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ๒) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
    1)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ๑.๔  ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ  สำขำงำน  และช้ันปี 
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(ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ารวจ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖2) 

 
 
 
 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
62 
23 
92 

 

 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 

 
70 
17 
32 

 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 

 
47 
31 
54 

 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 

 
179 
71 

218 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี  
 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
รวม 

 
16 

114 
99 

406 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
8 

73 
64 

304 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
9 

64 
58 

263 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
33 

251 
221 
973 

ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 รวม 

 
55 
18 
63 
- 
- 

38 
30 

204 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
34 
13 
50 
- 
- 

23 
30 

150 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
89 
31 

113 
- 
- 

61 
60 

354 
รวมทั้งหมด 610 - - 454 - - 263 - - 1,327 
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 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน รวม 

ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน  
 
ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
รวม 
 
 
 

 
 

47 
31 
52 
๙ 

56 
55 

250 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

47 
31 
52 
๙ 

56 
55 

250 

ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน รวม 

ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน  
ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาวิชาไฟฟ้า 
รวม 

 
34 
12 
44 
- 
- 

23 
29 

142 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
34 
12 
44 
- 
- 

23 
29 

142 
รวมทั้งหมด 392 - - 392 
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๒. มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน 

 ๙ ประเด็นกำรประเมิน ๒๕ ข้อกำรประเมิน ดังน้ี 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อการประเมินที ่๑.๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อการประเมินที ่๑.๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ข้อการประเมินที ่๑.๓.๓ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  
 
 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๓ การจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน 

ชั้นเรียน 
 ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
สถานศึกษา 
 ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
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 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อการประเมินที่ ๓.๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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๓. ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย 
 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีจิตอาสา รักความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 พันธกิจ  (Mission)   
 ๑. ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
 ๒. พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔. พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
๘. ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๙. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑ ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) 

๒ พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

๒ ยกระดับคุณภาพของผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ ส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อ
ที่สูงขึ้น 

๔ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

๑ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
๒ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๑ พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

๒ ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๓ ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

๔ พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

๕ ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๖ พัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

๑ พัฒนาการบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

๒ พัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 

๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

๕ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๘ ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑ ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๒ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

๓ ส่งเสริมการบริการชุมชนและยกระดับคุณภาพด้านจิต
อาสา 

๙ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

๑ ส่งเสริมการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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๔. กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย 

๑. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในวิทยาลัย ในการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคน ศึกษานโยบายของภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด / ประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เสนอ
อนุมัติจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย 
  ๑.๒ ผู้บริหารได้ประชุมชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบก่อนน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติ 
  ๑.๓ ทางวิทยาลัยได้ส่งครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๑.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ทางวิทยาลัยได้ส่งครูที่รับผิดชอบแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ไป
ประชุม   

๑.๕ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (3 ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖3) โดยวิเคราะห์สภาพวิทยาลัย (จุด
แข็งหรือจุดเด่น, จุดด้อยหรือจุดที่ควรพัฒนา, ปัจจัยสนับสนุนภายนอก และปัญหาและอุปสรรคภายนอก) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยตามแผนที่วางไว้  โดยด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยโดยประเมินกิจกรรมตามโครงการ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ สร้างเครื่องมือ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย และน าเครื่องมือประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดส่งรายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี) และส่งรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  ๑.๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๕. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัย  
 ๕. ผลสัมฤทธิ์ 
 ๕.๑  มำตรฐำนที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 ๕.๑.๑  ด้ำนควำมรู้  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาทีพึ่งประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 เชิงปริมาณ 
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๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน 
วิชาชีพจ านวน 276 คน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจ านวน 
269  คน 

๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน 
วิชาชีพ จ านวน 186 คน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจ านวน 
186 คน 

๓. สรุปนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒  
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งหมดจ านวน 462 
คน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรวมทั้งหมด 455 คน 

 เชิงคุณภาพ  
๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิด 

เป็นร้อยละ 97.46 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้น
ปีที่ ๒ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

๒. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ นักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที ่๒ สอบ 
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.73 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 ผลสะท้อน  
ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ยกย่อง
สถานศึกษาที่มีผู้เรียน และมีผลการทดสอบทางมาตรฐานวิชาชีพผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้ผู้เรียนมีการศึกษาต่อและมีงาน
ท าท่ีด ี

 ๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เรียน 468 คน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
   ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 78.85 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
   ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ผลสะท้อน ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องยกย่อง 

สถานศึกษาที่มีผู้เรียนและมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จึงส่งผลให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓  และ 
ปวส. 2 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) นั้นได้ศึกษาต่อและมีงานท าที่ดี 

 ๕.๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 เชิงปริมาณ  



 
16 

 

 1. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ส าเร็จการศึกษา ผ่านการส่งเสริม  
     สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระจ านวน  249  คน 

๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ส าเร็จการศึกษา ผ่านการ ส่งเสริม
 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระจ านวน  193  คน 

 เชิงคุณภาพ  
๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ส าเร็จการศึกษา  
 เป็นผู้ประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ    100  

  ๒. นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ส าเร็จการศึกษา  
เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 100ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่  ๓  และ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  ๒  เป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่
ในระดับพอใช้ 

 ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากบริษัท Cannon และ    
    Sony ในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

  ๑.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 

108 คน 
 เชิงคุณภาพ ระดับ ปวช. และ ระดับปวส. ได้รับเกียรติบัตรทอง 37 คน 

ได้รับเกียรติบัตรเงิน 33 คน ได้รับเกียรติบัตรทองแดง 9 คน ได้รับ
เกียรติบัตรชมเชย 6 คน รวม ๘5 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 ระดับ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

  ผลสะท้อน ผู้ปกครอง นักศึกษา ชุมชนให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัย 
    ที่มีผู้เรียน มีมาตรฐาน แข่งขันทักษะวิชาชีพส่วนใหญ่ได้รับเกียรติบัตร 
 ๕.๑.๓  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
       ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 เชิงปริมาณ ๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ แรกเข้า จ านวน 358 คน 

         ส าเร็จการศึกษาจ านวน 249 คน 
   ๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าจ านวน 193 คน ส าเร็จ 

  การศึกษา 183 คน   
 เชิงคุณภาพ ๑. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ    
  69.55 

 ๒. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ 
94.82 ส าเร็จการศึกษารวมทั้ง ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ ระดับ 
ปวส. ชั้นปีที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ 78.40 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินดีเลิศ 
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 ผลสะท้อน หน่วยงาน สถานประกอบการณ์ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง ให้การ 
   ยอมรับนับถือและให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เชิงปริมาณ ผู้เรียนจ านวน 965 คน เป็นคนดี มีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ 
โดยแสดงออกทางด้านจิตใจ พฤติกรรม เป็นคนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีจิตอาสา 
รักความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิในใจความเป็นไทย รู้จักหวงแหน
ประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนเป็นคนดี มีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ โดยแสดงออก
ทางด้านจิตใจ  พฤติกรรม เป็นคนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีจิตอาสา รักความเป็น
ประชาธิปไตย มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักหวงแหนประเพณี ไทย 
และอนุรักษ์ ประเพณีไทย คิดเป็นร้อยละ   93.44 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์การประเมินยอดเยี่ยม 
 ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับความร่วมมือและได้รับการยอมรับ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ได้แก่ วัดอุดมสันติวันนาราม วัดล านารายณ์ 
และเทศบาลต าบลล านารายณ์ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๑.๓  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 เชิงปริมาณ   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และระดับ ปวส. 
  ชั้นปีที่ ๒  จ านวน 392 คน ได้ศึกษาต่อจ านวน 191 คน มีงาน 
  ท าในสถานประกอบการจ านวน 167 คน และประกอบอาชีพ 
  อิสระ 34 คน  

 เชิงคุณภาพ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒  
  ได้ศึกษาต่อมีงานท าในสถานประกอบกา และประกอบอาชีพอิสระ 

 คิดเป็นร้อยละ 99.49 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์การประเมินยอดเยี่ยม 
  ผลสะทอ้น  นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการให้การยอมรับ 
   วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อ มีงานท า และประกอบ 
   อาชีพอิสระตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตามความ 
   ถนัดของผู้เรียน 

 ๕.๑.๒ จุดเด่น 
๑.  นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปทีี่ ๓ และนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 

ตามหลักสูตรได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
2. วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือเกิดทักษะ 

และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
3. วิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระในระหว่างเรียนเพ่ือเสริมรายได้ 
4. มีการแนะแนวอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
5. มีการก าหนดข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนมา มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเรียนต่อตรงตามสาขาวิชาชีพของตนเอง 
8. นักศึกษาเมือ่ส าเร็จการศึกษาแล้วได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนมา 
9. นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ส่วนใหญ่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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10. วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
๑1. มีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวให้กับนักศึกษาโดยผ่านระบบ V-cob  
๑2. มีการสอนเสริมให้นักศึกษาและมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านทุกคน 
๑3.มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๑4. วิทยาลัยได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รุ่น ๑ ปีการศึกษา  

๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
๑5. วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑6. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๐- ๒๕๖๒ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
๑7. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตามความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน 
 ๕.๑.๓ จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. นักศึกษาต้องมีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปทีี่ ๓ และนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๒ ต้องมีผลการผ่านการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่เพ่ิมข้ึนและจ านวนนักศึกษาที่ขาดทดสอบจะต้องน้อยลง 
๓. ควรจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี 

 ๕.๑.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑. ควรมีเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในวิทยาลัย 

๒. สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสอนเสริมก่อนการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  

๓. ควรมีการวางแผน และเตรียมตัวในเนื้อหาที่ติว (V-NET) ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
หัวข้อที่ก าหนดมาให้ 

๔. ควรจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพ่ือสร้างเครือข่ายของวิทยาลัย 
๕. มีความมุ่งมั่นพยายาม ผลักดันให้จัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.)ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๕.๒  มำตรฐำนที่  ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ๕.๒.๑ ด้ำนหลักสูตร  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
   ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

  ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ขึ้นไป ที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 เชิงคุณภาพ ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ 

ปวส. ทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ผลสะท้อน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับว่าวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรเป็น

ระบบ 
 ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
   หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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  เชิงปริมาณ ๑.  ระดับ ปวช. จ านวน 6 สาขาวิชา การบัญชี, การตลาด 
          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้าก าลัง,การท่องเที่ยว 

 ๒.  ระดับ ปวส. จ านวน 7 สาขาวิชา การบัญชี, การตลาด, 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ช่างไฟฟ้า,เทคนิคเครื่องกล,การท่องเที่ยว   
  การจดัการธุรกิจค้าปลีก 

 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ส าหรับวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

 ผลสะท้อน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ให้การยอมรับสถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือเพ่ิมรายวิชา 

 ๕.๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 เชิงปริมาณ วิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมจัดท า 

   แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
   ด้วยเทคโนโลยีวิธีการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม  
   จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในรายวิชา ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
   ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวมคณะครูจัดแผนจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
  มาก ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูท าบันทึกผล 
  ปัญหาหลังการสอนให้ครูน าผลจากการสอน มีการปรับด้วยเทคนิค 
  วิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
  ให้จัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ 
  เรียนการสอน 
 ผลสะท้อน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยการวัดประเมินคุณภาพ 
  การสอน โดยประเมินครูผู้สอนทุกภาคเรียน 

 ๑.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
 การจัดการเรียนการสอน 

 เชิงปริมาณ วิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมจัดท า 
   แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน  
   ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
   ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
   รายวิชาด าเนินการให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ครูจัดท า 
   แผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
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 เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวมคณะครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน 
  ระดับมาก ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูท าบันทึก 
  ผลปัญหาหลังการสอนให้ครูน าผลจากการสอนมีการปรับด้วยเทคนิค 
  วิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้ 

  จัดท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ 
  เรียนการสอน 

 ผลสะท้อน  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๑.๓ การจัดการเรียนการสอน 

 เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้สอนในสถานศึกษาจ านวน 86 คน มีวุฒิการศึกษาตรงตาม 
               รายวิชาที่สอน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 
   ๒. ครผูู้สอนมีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 70 คน  

 คิดเป็นร้อยละ 100 
๓. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน มีการใช้สื่อนวัตกรรม การ

สอนจ านวน 70  คิดเป็นร้อยละ 100 
๔. ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา จ านวน 70 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียนอย่างมี 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากครูผู้สอนได้จัดการเรียนการ 
  สอนตรงตามแผนที่วางไว้ โดยครูใช้เทคนิคท่ีหลากหลายและน า 
  เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพ 

 ผลสะท้อน  ผลจากครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อม สามารถสอนตามแผนที่วางไว้  
  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น  

  ส่งผลให้เมื่อผู้เรียนออกสู่สถานประกอบการณ์ จึงสามารถน าความรู้  
  ความสามารถที่ตนมีท าประโยชน์ต่อองค์กร หรือ สถานประกอบ 
  การณ์ นั้นๆ ได้เป็นอย่างด ี

 ๑.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนทุกคน คิดเป็น 
       ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีข้อมูลสารสนเทศ สมุดประเมินผล 

    รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีการใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย สร้าง 

    แรงเสริมให้ผู้เรียน และรู้จักการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน คิดเป็น 
    ร้อยละ ๑๐๐ 

 เชิงคุณภาพ ครูสามารถบันทึกการให้คะแนนหรือพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่าง 
   เที่ยงตรงและแม่นย า มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้อง สามารถ 
   เรียกใช้ข้อมูลของผู้เรียนได้รวดเร็ว เพราะข้อมูลถูกบันทึกไว้ในระบบ  
   MIS  ครใูช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจโดยน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ 
   ให้เกิดการเรียนรู้ เน้นย้ าให้ครูต้องโฮมรูมเด็กในทุกเช้า หลังเสร็จ 
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   กิจกรรมหน้าเสาธง  
 ผลสะท้อน ๑. เกณฑก์ารวัดผลประเมินผลในตัวผู้เรียนมีความเท่ียงตรง น่าเชื่อถือ 
       มีหลักฐานที่มาที่ไปชัดเจนทั้งในเอกสารและระบบ MIS 
   ๒. ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะได้ใช้ IT ในการค้นหาข้อมูล หรือ 

ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายในห้องเรียน      
เด็กมีความกล้าในการแสดงปัญหาหรือข้อคิดเห็นกับครูที่ปรึกษา 
มากขึ้น 

๑.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้สอนจ านวน 70คน ท าแผนพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน เข้ารับการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ       
    ๑๐๐ 

   ๓. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ 
    จัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๔. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๕. ครูผู้สอนมีการเผยแพร่การพัฒนาตนเอง จ านวน ๑๓ คน คิดเป็น 
        ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ ผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ผลการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ 
แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เปิดรับองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน าไปบูรณาการในการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

 ผลสะท้อน ๑. ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ มีการปรับ     
        เทคนิคการสอนตามข้อการประเมินที่ยังบกพร่องอยู่    
       ตลอดเวลา 

  ๒. ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทักษะวิชาชีพโดยตรง จากครูที่พัฒนา   
               ตนเองอยู่เสมอ 

 ๑.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 เชิงปริมาณ ๑ จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
     ทั้งหมด จ านวน 8 ห้อง 

 ๒ จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน ๘ ห้อง ห้องประกอบการ
สอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ห้องท่ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
แบบ LAN และWirless ในการจัดการเรียนการสอนไม่มีหรือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึง จ านวน 8 ห้องเรียน  

 เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้งาน 
 สารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย คณะครูและ    
 นักศึกษามีความพึงพอใจ  

 ผลสะท้อน  ผู้บริหาร สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานสารสนเทศใน  
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   การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยดีขึ้น คณะครู และนักศึกษาก็
สามารถใช้อินเทอร็เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานสารสนเทศด้านการ
เรียนการสอน ภายในวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๕.๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ 
       ๑.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 เชิงปริมาณ ๑ ผู้บริหารและคณะครูมีส่วนในการน าระบบสารสนเทศ มาใช้ใน 
   การบริหารจัดการในวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒ นักศึกษามีส่วนได้รับการบริการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้งาน 

ในด้านการเรียนการสอนทุกห้องเรียน จ านวน 86 ห้องเรียน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 เชิงคุณภาพ ๑ ผลการประเมินโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศคณะครู
และ 

   นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
100       

  ๒ ผลการด าเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
จัดการของวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100    

๓ ผลการด าเนินกิจกรรมการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารขัดการของวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100   

 ๔ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูงเพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย 
คณะครูและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับยอดเยี่ยม คิด
เป็นร้อยละ 100    

 ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้บริหาร ครู และ
นักศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เชิงคุณภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานมีความพร้อม

สมบูรณ์ 
 ผลสะท้อน นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในการใช้ 
   บริการ 

  ๑.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 เชิงปริมาณ ๑. อาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีการ   
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       ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ครูและนักศึกษาทุกคนได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา  
  ถนน ช่องทางเดิน ระบบอินเทอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัย 

 เชิงคุณภาพ ๑. ร้อยละ 100 ของระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ พร้อมใช้งาน 
๒. ครูและนักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการได้รับความ 
 สะดวกสบายในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 ผลสะท้อน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการ    

 ๑.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 

๘๐.๐๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 เชิงคุณภาพ ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
 ผลสะท้อน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

แห่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 

๑.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เชิงปริมาณ ๑. ผู้บริหาร  คณะครู และนักศึกษา สามารถเข้าใช้ เครือข่าย 
   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
   วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ผู้บริหาร และครูสามารถทราบข้อมูลข่าวสารจากต้นสังกัด 

 ผ่านระบบ E-Office ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 เชิงคุณภาพ ๑ ผลการด าเนินโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศคณะครูและ

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
100 

 ๒ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้
งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย คณะครู
และนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
100 

 ผลสะท้อน คณะครู นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายใน
วิทยาลัย รวมถึงผู้บริหาร คณะครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในระบบ E-
Office จากต้นสังกัดอีกด้วย 

 ๕.๒.๔ ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
      ๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
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 เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
จ านวน 4 คน  

 เชิงคุณภาพ - 
 ผลสะท้อน - 

 ๕.๒.๒ จุดเด่น 
  ๑. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการบูรณการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ครูร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูทั้งหมด ด าเนินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
  ๔. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
มีการวัดประเมินตามสภาพจริง 
  ๕. ครูผู้สอนใช้เทคนิคบริหารชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 
ดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน มีข้อมูลสารสนเทศประจ าชั้นเรียน 
  ๖. ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 
  ๗. ครูทุกคนน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาตนเอง มาพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของตนเอง 
  ๘. ผู้บริหารวิทยาลัยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองมาโดยตลอด โดย
คณะครูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย 
  ๙. มีโปรแกรม MIS เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑๐. เชิญครูภูมิท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา มีงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ใช้อย่างดี 
  ๑๑. จัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตลอดจนบริหารจัดการดูแล
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
  ๑๒. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจราจร ถนนในวิทยาลัยมีความปลอดภัย มีระบบ
อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยจัด
มียามรักษาการณ์ และติดตั้งถังดับเพลิง 
  ๑๓. ห้องสมุดของวิทยาลัยมีจ านวนหนังสือต่อผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีระบบ
สืบค้นด้วยตนเอง 
  ๑๔. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในวิทยาลัย มีจุดกระจายสัญญาณ WiFi ตามอาคารเรียน 
และมีการน าระบบ E- Office มาใช้เพ่ือการรับ – ส่ง ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
 ๕.๒.๓ จุดที่ควรพัฒนำ 
  ๑. ครูผู้สอนยังไม่ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 
  ๒. ให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง / ปี 
  ๓. ควรน าผลการประเมินโครงการ กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
  ๔. วิทยาลัยไม่ได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 ๕.๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  ๑. ระบบ MIS ควรมีส ารองข้อมูลไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 
  ๒. ให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาที่สอนแล้วน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนจริง 
  ๓. ควรจัดการสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องท่ีส่งครูไปอบรมมา 
  ๔. วิทยาลัยต้องการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๕.๓  มำตรฐำนที่  ๓  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 ๕.๓.๑  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 เชิงปริมาณ ๑. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน 
    การศึกษาของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
  การศึกษาของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการประเมินภายใน

วิทยาลัยจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๕. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน  
     ตนเอง (SAR) ของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 เชิงคุณภาพ ๑. ผลการด าเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณะครูมีความ 
   คิดเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ  
   ๒. ผลการด าเนินกิจกรรมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย  

คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
100 

 ๓. ผลการด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยคณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิด
เป็นร้อยละ 100 

 ๔. ผลการด าเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย คณะ
ครูมี ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
100 

๕. ผลการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพภายใน คณะครูมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 100   

๖. ผลการด าเนินกิจกรรมประเมินภายในวิทยาลัย คณะครูมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 100 
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๗. ผลการด าเนินกิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
100 

ผลสะท้อน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการไว้จ านวน ๒ ชุด 
ได้แก่ ๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย 
มีการประชุมทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 เชิงปริมาณ วิทยาลัยจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน และสื่ออุปกรณ์จาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จ านวน ๑ โครงการ ประกอบไปด้วย ๒ 
กิจกรรมคือ  ๑.กิจกรรมศึกษาดูงาน  2. กิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ 

 เชิงคุณภาพ  กิจกรรมศึกษาดูงาน  และกิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับ   
                 ยอดเยี่ยม  

 ผลสะท้อน สถานศึกษาให้ความส าคัญในการระดมทรัพยากรในเครือข่ายมาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายจากครูพิเศษ รวมถึง
การระดม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อทักษะวิชาชีพของตนจากวิทยาลัยใน
เครือ มาใช้ในการเรียน การสอน ท าให้ผู้เรียน ได้รับทักษะในวิชาชีพ เพ่ิมมากข้ึน 

๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 เชิงปริมาณ ๑. วิทยาลัยได้มีการบริการชุมชนของสาขา 7 สาขาและจ านวน

โครงการ / กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการของสาขา รวมทั้งหมด 
39 กิจกรรม 

๒. จ านวนนักศึกษา  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

 เชิงคุณภาพ ๑. มกีารติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ /  
   กิจกรรม บริการชุมชน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

๒. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคิดเป็นร้อยละ ได้แก่กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมจิตอาสา คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารคิดเป็นร้อยละ 
100     

 ผลสะท้อน ๑. องค์กร และหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชน  

 ๒. หน่วยงานภายนอก และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
วิทยาลัยในการท าจิตอาสา 

 ๕.๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.๑   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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  เชิงปริมาณ วิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ ระดับ ปวส. 
ชั้นปีที่ ๒ ท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยตามรายวิชาโครงการ 
ทั้งหมด 42 ชิ้น ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ มีงานวิจัย 93 เล่ม 

  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชาได้ด าเนินงานจัดท าโครงการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และมีการแสดงและ
เผยแพร่ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

  ผลสะท้อน มีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย น าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน 

  ๕.๓.๒ จุดเด่น 
๑. วิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
๒. ครูทุกคนควรน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาตนเองมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนใน 

ห้องเรียนของตนเอง 
๓. วิทยาลัยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา 

มีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ใช้อย่างดี 
๔. ผู้บริหาร ครู  และนักศึกษา มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา 

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน 
๕. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการทีห่ลากหลาย 

มีการจัดประเมินตามสภาพจริง 
๖. มีการวางแผนและก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยทุกสาขาวิชาท าให้เกิดคุณภาพและมีการพัฒนามากขึ้น 
 ๕.๓.๓ จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ควรน าผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
๒. ควรปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสากับ 

หน่วยงานชุมชนและสังคม 
๓. ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สนับสนุนและส่งเสริม 

เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
๔. ครูผู้สอนยังใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย 

 ๕.๓.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  ๑. ให้ครูผู้สอนผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนให้ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอนและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจริง 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคม 
๓. ควรมีการวางแผน พัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเพื่อเข้าประกวด 

ในทุกระดับมากข้ึน 
๔. จัดครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลปัจจบุันของวิทยำลยัเทคโนโลยีชัยบำดำล 

 
๑. ข้อมูลปัจจุบันของวิทยำลัย 
 ๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (รหัสสถานศึกษา 1316100044 )  ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕25 
 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี 244/4  หมู่ที่ ๖ ถนนท่าดินด า  ต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
15130  บนพ้ืนท่ี  10 ไร่  โทรศัพท์  0-3668-0114  โทรสาร  โทรศัพท์   0-3668-0114  
E-mail : nanalct@hotmail.com  Website www.Chaibadantech.ac.th  

สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ เปลี่ยนชื่อมาจาก
โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ ได้ก่อก าเนิดมาจากโรงเรียนนารายณ์วิทยา ทั้งนี้ เนื่ องจากมีผู้ปกครองนักศึกษา
จ านวนมาก ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อสายอาชีพของบุตรหลาน ซึ่งในเขตอ าเภอ  ชัยบาดาลไม่
มีโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์อยากศึกษาต่อสายอาชีพ ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่
อ าเภอเมือง ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หรือถ้าไปพักอยู่ที่อ าเภอเมืองก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายและ
ความประพฤติของนักศึกษา ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์นิยม  วรปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา ได้รับ
ทราบปัญหานี้ จึงได้ขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาขึ้น โดยได้ก่อตั้ง    โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ขึ้น ใน
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนารายณ์วิทยา นักศึกษา รุ่นแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ของโรงเรียนนารายณ์วิทยาและเป็นนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอ
ใกล้เคียง  ดังนั้นโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์  จึงเป็นโรงเรียนอาชีวเอกชนแห่งแรกของอ าเภอชัยบาดาล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.” เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตั้งอยู่ที่เลขที่   ๒๔๔/๔ หมู่ ๖   ถนนท่าดินด า   ต าบล  
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๒๕ เปิดท าการ
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๕ ปี เริ่มแรกเปิดท าการสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนก
พาณิชยกรรม สาขางานบัญชี สาขาการขายและสาขาการเลขานุการ โดยมี นายนิยม วรปัญญา เป็น ผู้รับ
ใบอนุญาต และนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ เป็นครูใหญ่ มีนักศึกษาจ านวน  ๔๔ คน คณะครู ๙ คน ต่อมาปี 
 ปี ๒๕๒๖  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ขึ้น ๓ 

สาขา คือ สาขาช่างยนต์ ,สาขาช่างไฟฟ้าก าลังและสาขาช่างก่อสร้าง รับนักเรียนที่จบ ม.๓,
มศ. ๓ หรือเทียบเท่า จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพณิชยการ- ล านารายณ์
เป็นโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ใช้อักษรย่อ “พ.ช.ร.” 

 ปี ๒๕25 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบบ่าย)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับนักศึกษาที่จบ
ปวช. ๓ 

 ปี ๒๕๓6 ได้รับอนุญาต ให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบเช้า-รอบบ่าย)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ
นักศึกษาจบ  ปวช. ๓ 

mailto:nanalct@hotmail.com
http://www.chaibadantech.ac.th/
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 ปี ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบเช้า-รอบบ่าย) 
ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีสาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ
นักเรียนที่จบ ม.๖,ม.ศ ๕ หรือเทียบเท่า 

 ปี ๒๕๔๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนครระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดท าการ
สอนในวัน เสาร์-อาทิตย ์

 ปี ๒๕๔๔ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนครเปิดศูนย์บริการการศึกษาของสถาบันราช 
    ภัฎพระนคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้ขยายเปิดสอน ระดับปริญญาตรีและระดับ 
    บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา 
 ปี ๒๕๕๑ ได้ขยายโรงเรียนสาขาชื่อโรงเรียนพุขามเทคโนโลยี (P-Tech) 
  ปี ๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์เป็น “วิทยาลัย 
     เทคโนโลยีชัยบาดาล” ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.”  วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๔ ชื่อภาษาอังกฤษ 
     ว่า “Chaibadan Technological  College” ใช้ชื่อย่อว่า “C-Tech” เมื่อวันที่ ๑๑  
     พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ปี 2556 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของกกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบ
บ่าย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

  ปี ๒๕๕๘ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นศูนย์บริการ
การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  

 ปี 2558 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 รอบเช้าและรอบ
บ่าย หลักสูตร ปวส.(จบ ปวช.) ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวส.(จบ ม.6) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ปี ๒๕๕๙ ได้รับอนุญาตให้ เพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล และสาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 ปี 2559 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการ
บัญชี 

 ปี 2562 ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

 ปี 2563 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธสักราช 2562 ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยยึดปรัชญาเพ่ือพัฒนาการศึกษาว่า การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ของวิทยำลัย มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย รักความ
เป็นประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญำของวิทยำลัย   “ความรู้  คู่  คุณธรรม”  
ค ำขวัญของวิทยำลัย      “ศึกษาให้รู้ คิดได้ ท าได้ ประกอบอาชีพได้ สามัคคี  มีวินัย  

กลัวบาป  กลัวจน”    
สีประจ ำวิทยำลัย สีเขียว และสีเหลือง 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย  ต้นราชพฤกษ ์
ข้อมูลพื้นฐำนของวิทยำลัย 

 

 ประเภท   อาชีวศึกษา 
 สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วันก่อตั้ง  ๑๖ พฤษภาคม  ๒525 
 ผู้ก่อตั้ง   อาจารย์นิยม  วรปัญญา และคุณส าราญ  วรปัญญา 

ตรำวิทยำลัย  รูปมือชูคบเพลิงและช่อราชพฤกษ์ล้อมด้วยวงกลม 
มือ    หมายถึง   ความสามัคคีกลมเกลียว 

    คบเพลิง   หมายถึง   ความส าเร็จ รุ่งโรจน์ 
    ช่อราชพฤกษ์   หมายถึง   ความเจริญงอกงาม ความร่มรื่น 

อักษรย่อวิทยำลัย ว.ท.ช. 
สีประจ ำวิทยำลัย สีเขียว และสีเหลือง 

    สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม 
    สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรมประจ าใจ  

                       ความร่มเย็นเป็นสุข 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 
ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย ดอกราชพฤกษ์  (ดอกคูณ) 
สถำนที่ตั้ง เลขที ่244/4  หมู่ที่ ๖ ถนนท่าดินด า  ต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี  15130 
เนื้อที่    10 ไร่  
  ปี 2524  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 18   
   หอ้งเรียน (อาคาร 1) 
  ปี 2533  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 28  
   ห้องเรียน  (อาคาร 2) 
  ปี 2534   ได้รับอนุญาตให้สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ห้อง 
                       จ านวน 3 หลัง 
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  ปี 2539  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 21  
   ห้องเรยีน (อาคาร 3) 
  ปี 2547  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 24  
   ห้องเรียน (อาคาร 4) 

ปี 2559  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques  
 Industry  และอาคารอเนกประสงค์ (โดม)  และสร้างห้องน้ าชาย  
 จ านวน 1 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๓ 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปีกำรศึกษำ 2562 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา 

ครูประจ าช้ัน 

หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้าหมวดวิชา 

หัวหน้าระดับชั้น 

หัวหน้าประเภทวิชา 

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูร้บัใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการ 

นางรชันี  มนูพพิฒัน์พงศ ์

 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
 

ฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายวชิาการและ
ธุรการ-การเงนิ 

1. งานวิชาการ 
2. งานวิจยั นวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ  
   เรียนการสอน 
3. งานส่งเสริมหลักสูตร 
4. งานทะเบียนวัดผลและ 
   ประเมินผล 
5. งานส่งเสริมแหล่งการ 
    เรียนรู ้
6. งานบัญชีการเงิน/ 
    งบประมาณ 
 

1. งานบริหารจัดการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานความร่วมมือ 
4. งานศูนย์ข้อมูล 
    สารสนเทศ 
5.งานประชาสัมพันธ ์

 

 

 

1. งานแผนและนโยบาย 
2. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
3. งานพัฒนาอาคาร 
    สถานที ่
4. งาน กยศ. /งานทุน
ภายนอกวิทยาลัย 
5. งานสัมพันธ์ชุมชน 

1. งานกิจกรรมนักเรียน   
    นักศึกษา 
2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
3. งานครูที่ปรึกษา 
4. งานสวัสดิการและ
บริการ 
5. งานโครงการพิเศษ 



 
๓๔ 

 

 
 

 
 
   

 
๑.๒  ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 

ผู้บริหำรและคณะครูวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายนิยม วรปัญญา ผู้รับใบอนุญาต  

2 นายสนิท วรปัญญา ที่ปรึกษา  

3 นายประเสริฐ วรปัญญา ที่ปรึกษา  

4 นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา ที่ปรึกษา  

5 นางสุนีย์รัตน์ วรปัญญา ที่ปรึกษา  

6 นางสาวน้ าทิพย์ วรปัญญา ที่ปรึกษา 

7 นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ ผู้อ านวยการ 

8 นางสาวสุมาลี เดชศรี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ 
ธุรการ - การเงิน 

9 นางโชติรส ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

10 นายประจวบ สนนอก รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

11 นางสาวธนกร ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 



 
๓๕ 

 
 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล    

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำท่ี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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22. 
23. 

 
24. 

 

นายสนิท 
นายพงษ์ศักดิ์ 
นายนิยม 
นางรัชน ี
นางสาวสุมาล ี
นายโชติรส 
 
นายประจวบ 
 
นางสาวธนกร 
 
นางธัญญารตัน ์
นายนพดล 
นายวิทวัส 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นางสาวธนัชพร 
นายสุวัฒน ์
นางจุไรรตัน ์
นายพงษ์สวัสดิ ์
นายวิชฌรุจ 
นางพรรณ ี
นางสาวธัญรด ี
 
นางน้องนุช 
นางสาวกาญจนา 
นางสาวพลอยไพลิน 
 
นางสาวกาญจนา 

วรปัญญา 
วรปัญญา 
วรปัญญา 
มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เดชศร ี
ส่งสัยออ 
 
สนนอก 
 
ส่งสัยออ 
 
พยัคเลิศ 
มีส่ง 
ปานรัตน ์
ยวงทอง 
จันทร์เพญ็แข 
บุญรอด 
ปัตตังเว 
กันไทยราษฎร ์
เพ็งสลุง 
งามสีห์พิมล 
ดอกสน 
ปัตตังเว 
 
ธรรมจันทร ์
สัมฤทธ์ิ 
กรมขุนทด 
 
เกษม 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและธุรการ - การเงิน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
หัวหน้าประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวน้าหมวดคณิตศาสตร์ 
หัวหน้างานทะเบียน 
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต ์
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ ปวช.3 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานยานยนต์) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานไฟฟ้าก าลัง)  
หัวหนา้ระดับ  ปวส.1 ,บริหารธุรกิจ 
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ หัวหน้าระดบัปวส.2 
บริหารธรุกิจ/งานสารสนเทศ 
หัวหน้าสาขาการขาย/การตลาด 
หัวหน้างานสารบรรณ 
งานแผนปฏิบัติงาน 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ประธาน 

รองประธาน 
กรรมการ 

" 
" 
" 
 
" 
 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
 
" 
" 
" 
" 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปีการศึกษา 2 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ วุฒิย่อ โปรแกรมวิชำ ระดับกำรศึกษำ หมวดวิชำ 
1 นางโชติรส           ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท การท่องเที่ยว 
2 นางวิภาพร          กระจ่างจิต ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
3 นายประจวบ        สนนอก ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 



 
๓๖ 

 

4 นางพรรณี           ดอกสน ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
5 นางเจียรไน         บุญอุดหนุน ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท สังคม 
6 นางธัญญารตัน์     พยัคเลิศ บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
7 นายนพดล           มีส่ง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
8 นางจุไรรตัน์         กันไทยราษฎร ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การเงินการธนาคาร ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
9 นางศรีภาวิกา       สินธุไชย ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ วุฒิย่อ โปรแกรมวิชำ ระดับกำรศึกษำ หมวดวิชำ 

10 นางสาวธัญรดี       ปัตตังเว บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
11 นายวิทวัส           ปานรัตน์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
12 นางสาวธนชัพร     บุญรอด ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. สังคมศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 
13 นางสาวปุญญพัฒน์    ทองสกุล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 
14 นางภัคจิรา          บุญเวียง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
15 นางสุวรรณ          มณเฑียรรตัน์ บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
16 นางอ้อยทิพย์        ยมจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี ธุรการ 
17 นายจิรายุ            ศิลปานันทกุล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
18 นางสาวธนกร       ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท พื้นฐาน 
19 นางสาวสุภักร์       โคตวงจันทร์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
20 นางสาวกาญจนา    สัมฤทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี ธุรการ 
21 นายวิชญ์รุจ          งามสีห์พิมล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
22 นางสาวภครัช        พึงขุนทด บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชีธุรกิจ ปริญญาตร ี ธุรการ 
23 นางสาวพิชชาพร     ศรีวิระ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
24 นายสุวัฒน์            ปัตตังเว ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
25 นางสายลม            ยวงทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
26 นางอรพรรณ         เพิ่มวงศ ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
27 นายพงษ์สวัสดิ์       เพ็งสลุง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
28 นายสุกิจ              จันทร์เพ็ญแข วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตว์ศาสตร์ (สัตว์ปีก) ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
29 นางสาวกานติมา    หอมสุวรรณ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
30 นายสมพงษ์          พุ่มพวง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
31 นางสาวศิราตรี       ลาค า บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
32 นายธนัตถ์         ซื่อกิจธนโภคิน ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การบริหารรัฐกิจ ปริญญาตร ี สังคม 
33 นางเทียนทิวา     วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
34 นางน้องนุช          ธรรมจันทร ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
35 นางสาวประทุมมา     พรานทนงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
36 นายสุชาติ            ใจช้ืน วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
37 นายพีรวัส            นาทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
38 นางสาวพรทิพย์      เพ็ชรณรงค ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
39 นางสาวสุพิศพันธ์    บุบพันธุ ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
40 นางณัฐริกา           เรืองงาม บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
41 นางสาวกาญจนา     เกษม บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
42 นางกรปภา             นาทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
43 นายพนมพร            แก้วฤทธิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 
44 นางสาวจินดาหรา     วันเที่ยง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี ธุรการ 
45 นางสาวพาณิภคั       เกตุแก้ว บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญช ี ปริญญาตร ี การบัญชี 
46 นายส าอางค์           ช่ืนอารมย์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 



 
๓๗ 

 

47 นายรุ่งโรจน์            สัชนา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลัง ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
48 นางสาวจุรีพร          มังกรทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
49 นางสาวสุนสิา          คงคาชาติ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
50 นางพรพรรณ     จันทร์เพ็ง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
51 นายประสงค์           พานเมือง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บริหารการศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 



 
๓๘ 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒิกำรศึกษำ วุฒิย่อ โปรแกรมวิชำ ระดับกำรศึกษำ หมวดวิชำ 
52 นางสาวศศิธร          ทองน้ าวน บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
53 นางสาวอังคณา        พานทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
54 นายคารม               อนันต์สลุง เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
55 นายวีรยุทธ           รุจิกาญจนรตัน์ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
56 นางสาวกฤติยาพร    พิมพันธ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
57 นางสาวโชติรส        จ าปาเทศ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
58 นายวิทูรย์              ส าริดเปี่ยม ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
59 นางสาวนรินดา         กิสณภพสกุล บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี ธุรการ 
60 นางสาวกิรณา          เรืองงาม ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
61 นางสาวสุนสิา           บรรทัพ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
62 นางสาวสาริณี          ใจสัมฤทธิ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
63 นายด ารสั               อัฒพุทธ บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
64 นายสมศักดิ์            เทพจิตร วิศวะไฟฟ้า วศ.บ. ไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
65 นางสาวพลอยไพลิน   กรมขุนทด ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเท่ียว ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
66 นางสาวนันทิกานต์     หมายเจรญิ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
67 นางสาวภัคกร           ปรพลธนวัต ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
68 นางสาวจิราพรรณ      บัวหลวงงาม บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการธุรกจิท่องเที่ยว (หลกัสูตรนานาชาติ) ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
69 นางสาวอาณัตญิา      สิทธิหาโคตร บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา ธุรการ 
70 นายประจักร            มาตย์นอก ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ อนุปริญญา ช่างยนต์ 
71 นางสาวน้ าฝน          น้อยเมือง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
72 นายจิรายุทธ            อินยิ้ม ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ช่างไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
73 นางสาวสุมินตรา    พลกล้า ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
74 นางสาวชุติมา    ลาภอินทรีย ์ บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา ธุรการ 
75 นางสาวอัจฉรีย์      จั่นกระแสร ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
76 นายวิริยะ            อินยิ้ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
77 นายศรายุทธ หิรัญรตัน ์ ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
78 นางสาวสิรลิักษณ ์ หอมหวาน วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
79 นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.ม. การจัดการท่องเที่ยว ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
80 นายก าธร  มังสิงห์จันทร ์ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตร ี ช่างไฟ 
81 นางสาวสุนันทา พวงพิกุล ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาตร ี สังคม 
82 นางสาวศิวรัตน ์ มิตรานนท์ ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
83 นางสาวธันยพร สืบจากโยธา นิเทศศาสตร์บณัฑิต นศ.บ. การสื่อสารองค์กร ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
84 นางสาวเจนจริา เหมือนประเสริฐ ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. ศิลปศาสตร ์ ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
85 นางสาวปภาวด ี มีบัว ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. ภาษาจีน ปริญญาตร ี ภาษาต่างประเทศ 
86 นางสาวเบญญาภา เปล่งอร่าม บัญชีบัณฑิต บช.บ. บัญช ี ปริญญาตร ี ธุรการ 
87 นายพิชวญะ ศรีคันธมาส ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
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จ ำนวนครู / บุคลำกรทำงกำรศึกษำ / บุคลำกรอื่น ๆ  
 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 
ใบประกอบ

วิชำชีพ 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร ๑ ๑ - - - - ๑ - - 
ผู้อ ำนวยกำร ๑ ๑ - - - - ๑ - - 

ครู 87 70 2 - - - 2 80 5 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - - - - - - - - 

บุคลำกรสนับสนุน - - - - - - - - - 

รวม 89 72 2 - ๕- - 4 80 ๕ 
 
จ ำนวนครู จ ำแนกตำมแผนกวิชำ / สำขำวิชำ / สำขำงำน  
 

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

จ ำนวน 
(คน) 

สถำนภำพ 
ใบประกอบ

วิชำชีพ 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

า่
ปร

ิญญ
าต

ร ี

การบัญชี 7 7 - - - - - 7 - 
การตลาด 2 2 - - - - - 2 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 - - - - - 13 - 
การท่องเที่ยว 6 6 - - - - 1 5 - 
ช่างยนต์ 10 10 - - - - - 9 1 
ช่างไฟฟ้า 10 10 - - - - - 7 3 
ธุรกิจคา้ปลีก 2 2 - - - - 1 1 - 
สามัญ 20 18 2 - - - - 20 - 
รวม 70 68 2 - - - 2 64 4 
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๑.๓  ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ  สำขำงำน  และชั้นปี 
 

(ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ารวจ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖2) 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 
47 
31 
52 
๙ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
47 
31 
52 
๙ 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
รวม 
ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 รวม 

 
62 
23 
92 
16 

114 
99 

406 
 

55 
18 
63 
- 
- 

38 
30 

204 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
70 
17 
32 
8 

73 
64 

304 
 

34 
13 
50 
- 
- 

23 
30 

150 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
47 
31 
54 
9 

64 
58 

263 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
179 
71 

218 
33 

251 
221 
973 

 
89 
31 

113 
- 
- 

61 
60 

354 
รวมทั้งหมด 610 - - 454 - - 263 - - 1,327 
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ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
รวม 
ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาวิชาไฟฟ้า 
รวม 

 
56 
55 

250 
 

34 
12 
44 
- 
- 

23 
29 

142 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
56 
55 

250 
 

34 
12 
44 
- 
- 

23 
29 

142 
รวมทั้งหมด 392 - - 392 

๑.๔  ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ดังนี้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้ด าเนินการจัดการศึกษา 2 ระดับ  ดังนี้ 
1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดท าการสอน 3 ประเภทวิชา 
 1.1)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้จัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2556   มี 3 สาขาวิชา คือ  
 - สาขาวิชาการบัญชี  
 - สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.2)  ประเภทอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อาชีวศึกษาพุทธศักราช 2556 
มี 2 สาขาวิชา  คือ  
 - สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์  
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 1.3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2557 มี 1 สาขาวิชา  คือ  
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) 
 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา 
 2.1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2557  มี 4 สาขาวิชา คือ  
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 - สาขาวิชาการบัญชี  
 - สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 2.2) ประเภทอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557  
มี 2 สาขาวิชา  คือ  
 - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
 - สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 2.3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2557 มี 1 สาขาวิชา  คือ  
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ๒) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
    1)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

๒. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
๓) สาขาวิชาการบัญชี 
๔) สาขาวิชาการตลาด 

 3)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

๒. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 ๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ๒) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
    1)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 
๑.๕  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

ท ำเลที่ตั้งและสถำนที่ตั้งวิทยำลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (Technological College) อักษรย่อ(C- Tech) ตั้งอยู่เลขที่ 244/4 
หมู่ที่ ๖ ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1513๐ เป็นท าเลที่มีการคมนาคมสะดวก การ
โดยสารรถประจ าทางหรือรถรับส่งผู้โดยสาร (รถสองแถว) จากบขส.ล านารายณ์  การเดินทางที่สะดวกที่กล่าว
มานั้น เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ต้ังอยู่ติดกับถนนท่าดินด า ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล
และเทศบาลต าบลล านารายณ์  ๕๐๐ ม. บริเวณจัดตั้งวิทยาลัยนั้นเป็นพ้ืนที่โล่ง ซึ่งเหมาะสมกับการจัดตั้ง
วิทยาลัยเนื่องจากในอนาคตสามารถที่จะพัฒนาไปสู่บริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจอีกด้วย และบริเวณที่โดยรอบนั้นไม่
มีกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศเกิดขึ้น ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนั้นอยู่ไม่ห่างเขตพ้ืนที่
ชุมชน ดังนั้นจึงมีสิ่งที่จะอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบถ้วน อาทิ ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 



 
43 

 

แผนผังบริเวณสถำนศึกษำและอำคำร 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ด าเนินการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ 10 ไร่ โดยประกอบไปด้วยอาคาร
ต่างๆ ดังนี้ 
ประวัติกำรก่อสร้ำงอำคำร 
1.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 18 ห้องเรียน (อาคาร 1) 
2.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 28 ห้องเรียน (อาคาร 2) 
3.สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ชั้น จ านวน 3 หลัง 
4.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 21 ห้องเรียน (อาคาร 3) 
5.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 24 ห้องเรียน (อาคาร 4) 
6.อาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques Industry  
7.อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 
8.งห้องเขียนแบบ และห้องเชื่อมโลหะ 
9.ร้านกาแฟ คูณคอฟฟ่ี 
10โรงอาหาร 
11.ห้องสุขาชาย 
12.ห้องสุขาหญิง  
13.ห้องสุขาครู  
14.สนามกีฬากลางแจ้งได้แก่ สนามฟุตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเก็ตบอล  

    สนามเซปัคตะกร้อ 
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๑.๖  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
๑.๖.๑ แผนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖7 (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

ประมาณการรายรับ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจ กลยุทธ์ ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องใช้

งบประมาณในการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้จัดท าประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ดังนี้ 
ประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 – ๒๕๖7 (ปรับปรุง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓) 
 
 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 
1.ฝ่ายธุรการ – การเงิน 640,500 709,500 709,500 709,500 709,500 
2.ฝ่ายบุคลากร 1,056,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 
๓. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,178,500 1,219,500 1,219,500 1,219,500 1,219,500 
4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1,209,500 1,219,500 1,219,500 1,219,500 1,219,500 
รวม 4,084,500 4,303,500 4,303,500 4,303,500 4,303,500 
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ส่วนที่ ๒ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน 

 ๙ ประเด็นกำรประเมิน ๒๕ ข้อกำรประเมิน ดังน้ี 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ข้อการประเมินที ่๑.๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อการประเมินที ่๑.๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ข้อการประเมินที ่๑.๓.๓ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  
 

 
 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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 ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่ มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถว้น สมบูรณ์ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๓ การจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมนิที่ ๒.๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียน 
 ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
สถานศึกษา 
 ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ



 
47 

 

ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ข้อการประเมินที่ ๒.๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อการประเมินที่ ๓.๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 



 
48 

 

ส่วนที่  ๓ 
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย 

ผลการศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอก  สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยดังนี้ 
 

๓.๑  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  รักความเป็น
ประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒  พันธกิจ  (Mission)   
 ๑. ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
 ๒. พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔. พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
๘. ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๙. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)  
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑ ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) 

๒ พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

๒ ยกระดับคณุภาพของผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ ส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อที่สูงข้ึน 

๔ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

๑ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
๒ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๑ พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

๒ ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๓ ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

๔ พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

๕ ยกระดับคณุภาพในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๖ พัฒนาการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

๑ พัฒนาการบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

๒ พัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

๕ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๘ ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑ ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๒ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

๓ ส่งเสริมการบริการชุมชนและยกระดับคุณภาพด้านจิต
อาสา 

๙ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

๑ ส่งเสริมการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
๓.๔  พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้ำประสงค์  แผนงำน  โครงกำร  ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือก าหนดทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
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พันธกิจที่  ๑ ส่งเสริมควำมรู้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ในแต่ละระดับกำรศึกษำ 
๑. วัตถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพ่ือส่งเสริมผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาของตนเองได้
ถูกต้อง 
  ๑.๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมควำมรู้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ในแต่ละระดับกำรศึกษำ  มีจ านวน  

๒  กลยุทธ์  ดังนี้ 
๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

๒.๑.๒ แผนงาน  
    ๑) จัดประชุมผู้บริหารและคณะครู 
    ๒) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
    ๓) จัดท าแผนงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ก าหนด 

๔) ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

    ๕) ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่วางแผน 
   ๒.๑.๓ โครงการ 
    ๑) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภายใน(VQ) 
    2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางวิชาชีพ 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
๑) นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการประเมินการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

 ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET 

๒.๒.๑ เป้าประสงค ์ จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

๒.๒.๒ แผนงาน  
    ๑) ประชุมคณะกรรมการ ครูวิชาการและครูที่เกี่ยวข้อง 
    ๒) จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรม 
    ๓) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่วางไว้ 
   ๒.๒.๓ โครงการ 

๑) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
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๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ได้คะแนนตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 
พันธกิจที่  ๒  พัฒนำทักษะและกำรประยุกต์ใช้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิต ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. กลยุทธ์ 
พันธกจิที่ ๒  พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีจ านวน  ๒  กลยุทธ์  ดังนี ้
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ด้วยความประสบความส าเร็จ 

๒.๑.๒ แผนงาน  
    ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
    ๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
    ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
    ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
    ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
    ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
   ๒.๑.๓ โครงการ 
    ๑) โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
    2) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศกึษา 
    3) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

4) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  
    (108)อาชีพ 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
๑) วิทยาลัยมีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

๒) จ านวนผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
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๓) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพ
อิสระ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพของผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๒.๒.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของผลการแข่งขันทุกษะวิชาชีพ 
๒.๒.๒ แผนงาน  

    ๑) จัดท าโครงการ / กิจกรรม 
    ๒) ประชุมครูสาขาวิชา 

๓) ด าเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน คัดเลือกเพ่ือน าไปแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาค 

๔) เข้าร่วมประชุมระดับภาค 
    ๕) เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
    ๖) สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๗) สรุปโครงการ / กิจกรรม 
   ๒.๒.๓ โครงการ 
    ๑) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด  
    ๒) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน 
     3) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
    4) โครงการประกวดผลงานของนักศึกษา 
    5) โครงการเสิรมทักษะภาษาไทย 
    6) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
๑) นักศึกษามีทักษะความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพมากข้ึน ใช้เครื่องมืใน

ส านักงานและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒) นักศึกษามีความรู้ความสามารถใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้มากข้ึน 
พันธกิจที่  ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  ๑.๓ เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
  ๑.๔ เพ่ือส่งเสริมผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อตามความถนัดและ
สนใจของตนอง 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่  ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจ านวน  ๓  กลยุทธ์  
ดังนี้ 

 ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
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            ๒.๑.๑ เป้าประสงค ์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระบบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  งานแนะแนว คุ้มครองเฝ้าระวังความประพฤตินักศึกษาที่เข้มแข็งมีการคัดกรองนักศึกษา
เป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๒.๑.๒ แผนงาน  
    ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
    ๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
    ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
    ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
    ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
    ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
   ๒.๑.๓ โครงการ 
    ๑) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    ๒) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    ๓) โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย 100%)  
    ๔) โครงการ คนดีศรี ว.ท.ช.  
    5) โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 
    6) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน            

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๒) นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น

คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาร้อยละ ๘๑ ขึ้น
ไป 

๓) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณภาพดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

     ๔) มีการคุม้ครองเฝ้าระวังความประพฤติที่เข้มแข็ง ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๕) ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
    ๖) นักศึกษามีความรู้ ความสามารถพัฒนาทางด้านอารมณ์ และพัฒนา 

    คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมที่ดี ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
   ๗) ครู ผู้ปกครองและนักศึกษา มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจซึ่ง 
       กันและกัน ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
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๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒.๒.๑ เป้าประสงค ์ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

เสียสละเพ่ือนส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น า ผู้ตาม กล้าแสดงออก มีความตระหนักรู้คุณค่า
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ
ทางสังคม สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกัยผู้อ่ืนได้ และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๒.๒.๒ แผนงาน  
    ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
    ๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
    ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
    ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
    ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
    ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
   ๒.๒.๓ โครงการ 
    1) โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
    2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3) โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    4) โครงการท าบุญวิทยาลัย 
    5) โครงการสถานศึกษาวิธีพุทธ 
    6) โครงการ ต ารวจประสานโรงเรียน 
    7) โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

8) โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
    9) โครงการ ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 
    10) โครงการวันวชิราวุธ 
    11)โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    12)โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
    13)โครงการแข่งขันกรีฑาสีภายใน 
    14)โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. ใหม่ 
    15)โครงการเลือกตั้งประธานชมรม และนายก อวท. 

16)โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 
     ไทย 
๑7)โครงการ อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องใน   
     วันสันติภาพ 
18)โครงการ วันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรม 
19)โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญตักบาตร) 
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20)โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
21)โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
22)โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา 
23)โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปวส.1 
24)โครงการวันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม่ 

๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
    ๑) นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
    ๒) นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เสียสละเพ่ือ 

       ส่วนรวมร้อยละ๘๑ขึ้นไป 
    ๓) นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณลักษณะของการเป็นผู้น า ผู้ 

    ตามและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
    ๔) นักศึกษา มีความตระหนักรู้คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิใจในความ 

    เป็นไทย ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๕) นักศึกษามีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ      
    ๘๑ ขึน้ไป 
๖) นักศึกษามีระเบียบวินัย และเคารพกฎระเบียบทางสังคม ร้อยละ ๘๑     
    ขึ้นไป 
๗) นักศึกษาอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๘) นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ร้อยละ  
    ๘๑ ขึ้นไป 

 ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
๒.๓.๑ เป้าประสงค ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง 

๒.๓.๒ แผนงาน  
    ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
    ๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
    ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
    ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
    ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
    ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
   ๒.๓.๓ โครงการ 
    ๑) โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
    2) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๒.๓.๔ ตวัชี้วัด 
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    ๑) รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ร้อยละ  
                                              ๑๐๐ 
    ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
                                              ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓) มีการติดตาม จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ                    
                                              หรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๔) นักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืนมาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐๐ 

 
พันธกิจที่  ๔ พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือให้ครู วิเคราะห์หลักสูตรให้ตรงกับจุดประสงค์และครบตามความต้องการของผู้เรียน ได้จัด
เทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 ๑.๒ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านวชิาการดา้นวชิาชีพแก่นักศึกษาและนักศึกษามผีลการเรียนดีขึ้น 
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่  ๔ พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  มีจ านวน  ๒  
กลยุทธ์  ดังนี้ 

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ                                     
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างเป็นระบบ 

๒.๑.๒แผนงาน  
   ๑) ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผน 
   ๒) จัดท าโครงการ / กิจกรรม 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 

๔) สรุปโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.๑.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒) โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
   ๓) โครงการฝึกงาน 
   4) โครงการนิเทศการสอน 
 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ครูบุคลากรได้รับการพัฒนาครบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
   ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินผล 
 

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
        ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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๒.๒.๒ แผนงาน  
   ๑) ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผน 
   ๒) จัดท าโครงการ / กิจกรรม 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 

๔) สรุปโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.๒.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
    

๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
   ๒) นักศึกษาได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้าน 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือให้ครู วิเคราะห์หลักสูตรให้ตรงกับจุดประสงค์และครบตามความต้องการของผู้เรียน ได้จัด
เทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 ๑.๒ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านวชิาการดา้นวชิาชีพแก่นักศึกษาและนักศึกษามผีลการเรียนดีขึ้น 
 ๑.๓ เพื่อสรรหาบุคลากร และบรรจุแต่งตั้งให้ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

๑.๔ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ที่ตรงตามสาขาวิชา 
๑.๕ เพือ่พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
๒. กลยุทธ์ 

 พันธกิจที่ ๕  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ มีจ านวน  ๖  กลยุทธ์  ดังนี ้
๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดบัคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
๒.๑.๒ แผนงาน  

   ๑) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๒) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.๑.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒) โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

๒.๑.๔ ตัวชี้วัด 
   ๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
   ๒) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๒.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๒.๒ แผนงาน  
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   ๑) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๒) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.๒.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒)โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

  ๒) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

  ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ ร้อยละของการจัดการเรียนการสอน 
๒.๓.๒ แผนงาน  

   ๑) สรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง 
  ๒.๓.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการวางแผนสถิติบุคลากร 
  ๒.๓.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) จ านวนครูและบุคลากรตามเกณฑ์ 
   ๒) จ านวนครูและบุคลกรที่ตรงตามสาขาวิชา 
   ๓) กิจกรรม  MOU ครูผู้สอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   ๔) กิจกรรม  MOU เครื่องมืออุปกรณ์ครูมือเครื่องมืออุปกรณ์ครบ 

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
๒.๔.๑ เป้าประสงค์  ร้อยละของการจัดระบบการบรหิารจัดการชั้นเรียน 
๒.๔.๒ แผนงาน  

   ๑) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๔.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการวางแผนสถิติบุคลากร 
   2) โครงการบริหารจัดการ 
   3) โครงการพัฒนาครูบุคลากร 
 

๒.๔.๔ ตวัชี้วัด 
  ๑) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน 
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕  ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒.๕.๑ เป้าประสงค์  ร้อยละของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒.๕.๒ แผนงาน  

   ๑) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒) ประเมินบุคลากร 
   ๓) บ ารุงขวัญบุคลากร 
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  ๒.๕.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาครูบุคลากร 
   ๒) โครงการเพชรน้ าหนึ่ง 
   ๓) โครงการส่งเสริมก าลังใจ 

๒.๕.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ครูและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาทุกคน 
   ๒) ครูและบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
   ๓) ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการรับสวัสดิการและร่วมกิจกรรมวิทยาลัย 

๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
๒.๖.๑ เป้าประสงค์  ร้อยละของการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน 
๒.๖.๒ แผนงาน  

   ๑) จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๒) มีจุดกระจายสัญญาณไวไฟตามอาคารและครอบคลุมห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนและ

ผู้เรียนสามารถอินเทอร์เน็ตได้ 
  ๒.๖.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการบริการจัดการระบบสารสนเทศ 

๒.๖.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ห้องประกอบการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
   ๒) หอ้งเรียนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

๓) ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้งาน
สารสนเทศด้านการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย   

พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
 ๑.๒ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในวิทยาลัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีที่พักผ่อนเพียงพอ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องประกอบมีความสะอาด มีความพร้อม และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
 ๑.๕ เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ ๖  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ มีจ านวน  ๕  กลยุทธ์  ดังนี ้

๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาการบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ 

บริหารจัดการสถานศึกษา 
๒.๑.๒ แผนงาน  
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   ๑) การจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลครู 
   ๒) การจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลผู้เรียน 
   ๓) การจัดการฐานข้อมูลด้านหลักสูตร 

๔) การจัดการฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  ๒.๑.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
   2) โครงการบริการและสวัสดิการ 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ระบบฐานข้อมูลจากโปรแกรม MIS 
   ๒) ผลการประเมินกิจกรรมจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและดูแลอาคาสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
๒.๒.๑ เป้าประสงค์  วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม สะอาดร่วมรื่น สวยงาม มีที ่

พักผ่อนเพียงพอ อาคารสถานที่ เพียงพอมีความม่ันคง ปลอดภัย ห้องเรียน ห้องประกอบมีความพร้อม มี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๒.๒.๒ แผนงาน  
   ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
   ๒) จัดท าค าสัง่ปฏิบัติงาน 
   ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
   ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
   ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
   ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
  ๒.๒.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

๒.๒.๔ ตัวชี้วัด 
   ๑) สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีที่พักผ่อน 

    เพียงพอ มีความมั่นคงปลอดภัย และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อย 
    ละ ๘๑ ขึ้นไป 
๒) อาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัย มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสม 
    กับการจัดการเรียนการสอน 

   ๓) ห้องเรียน ห้องประกอบ มีความสะอาด มีความพร้อม และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ 
          การใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
 ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการจัดระบบสาธารณูปโภคได้แก่ การจัดระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ในวิทยาลัยอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการทางการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียน หรือ
ผู้ใช้บริการสถานศึกษา 

๒.๓.๒ แผนงาน  
   ๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
   ๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
   ๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการด าเนินงาน 

๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงาน 
   ๕) สรุปและประเมินโครงการ 
   ๖) ประเมินความพึงพอใจ 

๗) น าผลการประเมินรายงานหัวหน้าสถานศึกษา 
   ๘) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การด าเนินงานครั้งต่อไป 
  ๒.๓.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

๒.๓.๔ ตวัชี้วัด 
๑) ครูและนักศึกษาทุกคน ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ประปา ถนนช่อง    
    ทางเดิน ระบบอินเทอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒) วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุงร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓) ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรมาใช้บริการ หรือติดต่อวิทยาลัย ได้รับ 
       ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
๒.๔.๑ เป้าประสงค์  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
๒.๔.๒ แผนงาน  

   ๑) ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผน 
   ๒) จัดท าโครงการและกิจกรรม 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

๔) สรุปโครงการ / กิจกรรม 
  ๒.๔.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย 

๒.๔.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   ๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

๒.๕.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒.๕.๒ แผนงาน  
   ๑) จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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   ๒) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ตรวจตราดูแลให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อยู่เสมอ 
   ๓) จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดต่อ ประสานงานในระบบ E-Office ของสถานศึกษา 
 
  ๒.๕.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๕.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) จุดกระจายสัญญาณไวไฟตามอาคาร 
   ๒) ระบบ E-Office ของสถานศึกษา 
   ๒) หนังสือเข้า – ออก จากระบบ E-Office ที่ต้นสังกัดแจ้งให้ทราบ 
พันธกิจที่  ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ มีจ านวน  ๑ กลยุทธ์  ดงันี้ 

๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                     

๒.๑.๒ แผนงาน    
   ๑) ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผน 
   ๒) จัดท าโครงการและกิจกรรม 
   ๓) ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

๔) สรุปโครงการ / กิจกรรม 
๒.๑.๓ โครงการ   
 1) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๒.๑.๔ ตวัชี้วัด   
    ๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้จบการศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาระบบทวิภาคี 
พันธกิจที่  ๘  ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ๑.๒ เพ่ือสนับสนุนและระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมวิทยาลัยและชุมชนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยกันพัฒนาเยาวชนและ
ท้องถิ่น 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ ๘  ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีจ านวน  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้ 

๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๒.๑.๒ แผนงาน  
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   ๑) ด าเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
   ๓) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๕ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปรับปรง  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
๔) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
๕) ด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพภายใน 

   ๖) ด าเนินการประเมินภายในวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 
   ๗) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษาของวิทยาลัย 
  ๒.๑.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย 
   ๒) โครงการการประเมินคุณภาพภายในตามสาขา 
   3) โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) รอ้ยละของการด าเนินการตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการพัฒนา 
           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๒) ร้อยละของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพ 
๓) ร้อยละของการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเพ่ือ   
    เพ่ิมประสิทธิภาพ 

   ๔) ร้อยละของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเพื่อเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพ 
๕) ร้อยละของการด าเนินการตามโครงการประเมินคุณภาพภายในที่มีการพัฒนา    
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๖) รอ้ยละของการด าเนินการประเมินภายในวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเพื่อเพ่ิม   
    ประสิทธิภาพ 
๗) ร้อยละของการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของวิทยาลัยที่มีการพัฒนา   
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒.๑ เป้าประสงค ์ ระดับคุณภาพของการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒.๒ แผนงาน  

   ๑) สัมพันธ์ชุมชน 
  ๒.๒.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

๒.๒.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) ชุมชนมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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   ๒) วิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการบริหารชุมชนและยกระดับคุณภาพด้านจิตอาสา 
 ๒.๓.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยและชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ

ช่วยกันพัฒนาเยาวชนและท้องถิ่น 
๒.๒.๒ แผนงาน  

   ๑) จัดประชุมคณะครูที่เก่ียวข้องในการบริการวิชาการ 
   ๒) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
   ๓) ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยออกบริการวิชาการ และ วิชาชีพตามสาขาท่ี   

    วิทยาลัยเปิดสอน 
  ๒.๓.๓ โครงการ 
   ๑) โครงการอาชีวบริการ  

๒.๓.๔ ตวัชี้วัด 
   ๑) วิทยาลัยและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   ๒) ชุมชนได้รับความรู้ด้านวิชาการของสาขาต่าง  ๆ 
   ๓) นักศึกษามีความเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   ๔) ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไปของจ านวนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสาร่วมกับชุมชน 
พันธกิจที่  ๙  พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนท าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

๒. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ ๙  พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย มีจ านวน  ๑ กลยุทธ์  ดังนี้ 

๒.๑  กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 
  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการจัดการท าผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๒.๑.๒ แผนงาน  
  ๑) ประชุมครูสาขาวิชาและครูที่เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติงาน 
  ๒) จัดท าโครงการ / กิจกรรม / ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
  ๓) ผู้เรียน ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๒.๑.๓ โครงการ 
  ๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสิงประดิษฐ์สื่อการเรียน
การสอน 

๒.๑.๔ ตวัชี้วัด 
  ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๒) ผู้เรียนมีสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
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๓.๕ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๑ ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
เป้าประสงค์  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ ข้อการประเมินที่ ๑.๑.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
๒. 
๓. 

 
๔. 
 
 

๕. 
 

 

จัดประชุมผู้บริหารและคณะครู 
ร่วมกันวางแผนการด าเนนิงาน 
จัดท าแผนงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนด 
ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียน 
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่
วางแผน 

โครงการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพ(VQ) 

๑. เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ  
ปวส. ๒ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ได้รับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ
ทุกสาขาวชิา 
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป 

80 ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ - นักศึกษา ปวช. ๓ และ 
ปวส. ๒ ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินการ
เรียนตามหลักสูตร ปวช.
และ ปวส. ร้อยละ ๘๑ 
ขึ้นไป 
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พันธกิจที่  ๑  ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา 
เป้าประสงค์  ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
กลยุทธ์ที่ ๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑, ข้อการ
ประเมินที่ ๑.๑.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 

 

ประชุมคณะกรรมการครูวิชาการ
และครูที่เก่ียวข้อง 
จัดท าแผนโครงการและกิจกรรม 
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมที่วางไว ้

โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) 
 

๑. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพและ
ประสบการณ์ตรงในการปฏบิัติงาน 
๒. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางดา้นการเรียนวชิาชีพให้มีความก้าวหน้า
ในด้านการเรียนและประกอบอาชีพต่อไป 
๓. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและการท างานเป็นทีม 
๔. เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมด้านวิชาการ 
๕. เพือเป็นฐานข้อมูลในการส่งให้ส านักงาน
การศึกษาเอกชนและสง่ให้กรมวิชาการ 
6.เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางปฏิบัติตน 
ในเร่ืองการศึกษาอาชีพและเร่ืองส่วนตัว 
และได้ถูกต้องเมื่อได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

80 
 
 
 

๘๑ 
 
 
 

๘๒ 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 

๘๔ 
 
 
 

- ผลการทดสอบ
ทางการศึการะดบัชาติ
ของนักศึกษาระดับขั้น 
ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ 
- ร้อยละนักศึกษา ปวช. 
๓ และ ปวส. ๒ ทีผ่่าน
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 
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พันธกิจที่  ๒  พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๒, ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 
 

๑) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
๒) จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
๓) จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
๔) ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
๕) สรุปและประเมินโครงการ 
๖) ประเมินความพงึพอใจ 
๗) น าผลการประเมนิรายงาน
หัวหน้าสถานศึกษา 
๘) น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 

-โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา  
 -โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา 

๑. เพื่อให้วิทยาลัยส่งเสริม สนบัสนุนและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
๒. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้การเป็น
ผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
๓. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

80 
 

80 

๘๑ 
 
๘๑ 

๘๒ 
 

๘๒ 

๘๓ 
 

๘๓ 

๘๔ 
 

๘๔ 

๑) วิทยาลยัมี
กระบวนการสง่เสริม 
สนับสนนุ และพฒันา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๒) จ านวนผู้เรียน 
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
๓) จ านวนผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จสู่การเปน็
ผู้ประกอบการหรือ
ประอบชีพอิสระ ร้อยละ 
๘๑ ขึ้นไป 
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พันธกิจที่  ๒  พัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  ระดับคณุภาพของผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  ๒   ยกระดับคุณภาพของผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๒, ข้อการประเมินที่ ๑.๒.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 

๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
 

 

จัดท าโครงการ / กิจกรรม 
ประชุมครูสาขาวิชา 
ด าเนินการจัดแข่งขนัทักษะวชิาชีพ
ภายใน คัดเลือกเพื่อน าไปแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพระดับภาค 
เข้าร่วมประชุมระดบัภาค 
เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวชิาชพี 
สรุปโครงการ / กิจกรรม 

-โครงการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายใน 
-โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพ
ระดับจังหวัด 
-โครงการประกวดผลงานของ
นักศึกษา 
-โครงการประกวดโครงงาน 
 วิทยาศาสตร ์
-โครงการเสริมทักษะภาษไทย 
-โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะในการ
ใช้เครื่องใช้ส านักงานมากข้ึน 
๒. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความช านาญการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 
๓. เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีทักษะ
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน
เทคโนโลย ี
๔. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้และใช้ทักษะ
วิชาชีพไปใช้ประจ าวนัได้และสามารถ
แก้ปัญหาได ้

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
80 

 

๘๑ 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
81 

๘๒ 
 

82 
 

82 
 

82 
 

82 
82 

 

๘๓ 
 

83 
 

83 
 

83 
 

83 
83 

๘๔ 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
84 

ร้อยละ ๘๑ ของ
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ได้รับเหรียญรางวัล 
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พันธกิจที่  ๓  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เป้าประสงค ์ ร้อยละของการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
กลยุทธท์ี่  ๑  ส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓, ข้อการประเมินที่ ๑.๓.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 

๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
 

 

ประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
จัดท าค าสั่งปฏบิัติงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
 สรุปและประเมินโครงการ 
ประเมินความพงึพอใจ 
น าผลการประเมินรายงานหัวหน้า
สถานศึกษา 
น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 

-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
-โครงการ ห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยา  เสพตดิและอบายมุข 
-โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม 
-โครงการ คนดีศรี ว.ท.ช.   
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน           
 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา 
๓ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
๔ เพื่อคุ้มครองเฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนอย่างเข็มแข็ง 
๕ เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรในวิทยาลัย 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
80 
80 

 

๘๑ 
 
๘๑ 

 
๘๑ 

 
๘๑ 
๘๑ 
๘๑ 

๘๒ 
 
๘๒ 

 
๘๒ 

 
๘๒ 
๘๒ 
๘๒ 

 

๘๓ 
 
๘๓ 

 
๘3 

 
๘3 
๘3 
๘3 

 

๘๔ 
 
๘๔ 

 
๘4 

 
๘4 
๘4 
๘4 

 

๑) ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุคนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๘๑ ขึ้นไป 
๒) นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ และส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศึกยภาพ 
เป็นคนทีส่มบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสตปิัญญาร้อยละ 
๘๑ ขึ้นไป 
๓) ระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน มีคุณภาพดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๔) มีการคุ้มครองเฝ้า
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ระวังความประพฤติที่
เข้มแข็ง ร้อยละ๘๑ขึ้นไป 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

   ๖ เพือ่เสริมสร้างความรู้ความสามารถ
พัฒนาทางด้านอารมณ์ และพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรม ทางสังคมทีด่ีงาม 
๗ เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ 
ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู 
นักเรียน และผูป้กครอง 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ๕) ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ ๘๑ ขึน้
ไป 
๖) นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถพัฒนนา
ทางดา้นอารมณ์ และ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมทางสังคมที่ดี 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๗) ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน มีสัมพันธภาพที่
ดี มีความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ร้อยละ 
๘๑ ขึ้นไป 
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พันธกิจที่  ๓  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓, ข้อการประเมินที่ ๑.๓.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 

๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
 
 
 

ประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
จัดท าค าสั่งปฏบิัติงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
สรุปและประเมินโครงการ 
ประเมินความพงึพอใจ 
น าผลการประเมินรายงานหัวหน้า
สถานศึกษา 
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 

-โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-โครงการเข้าคา่ยคณุธรรม    
-โครงการท าบุญวิทยาลัย 
-โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ 
-โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
-โครงการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 
-โครงการเข้าคา่ยพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 
-โคงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสี
ขาว 
-โครงการวันวชิราวุธ 
-โครงการอ่านสารสันติภาพและ
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที 
เนื่องในวันสันติภาพ 
-โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชา

๑. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย 
๔. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักรู้คุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
๕. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๖. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎระเบียบทางสงัคม 
๗. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

80 
 

80 
80 
80 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 
80 

 
 

80 

๘๑ 
 
๘๑ 
๘๑ 
๘๑ 
๘๑ 

 
๘๑ 

 
81 

 
81 

 
81 
81 

 
 

81 

๘๒ 
 
๘๒ 
๘๒ 
๘๒ 
๘๒ 

 
๘๒ 

 
82 

 
82 

 
82 
82 

 
 

82 

๘๓ 
 
๘๓ 
๘3 
๘3 
๘3 

 
๘3 

 
83 

 
83 

 
83 
83 

 
 

83 

๘๔ 
 
๘๔ 
๘4 
๘4 
๘4 

 
๘4 

 
84 

 
84 

 
84 
84 

 
 

84 

๑) นักศึกษาเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม  
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๒) นักศึกษาเป็นผู้ที่มจีิตที่
ดี มีความรบัผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ เสียสละ 
เพื่อส่วนรวม ร้อยละ ๘๑ 
ขึ้นไป 
๓) นักศึกษามีความเป็น
ประชาธิปไตย มี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้น า ผู้ตามและกล้า
แสดงออก ร้อยละ ๘๑ ขึ้น
ไป 
๔) นักศึกษา มีความ
ตระหนักรู้คณุค่าวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิใจในความ
เป็นไทย ร้อยละ ๘๑ ขึน้ไป 
๕) นักศกึษามีจิตส านึกใน
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ทหาร 
-โครงการวันครสิตม์าส/วันข้ึนปี
ใหม่ 

 การร่วมอนุรักษ์ 

 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

  -โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ปวส.1 
-โครงการ วันไหว้ครูและ
บวงสรวงองค์พระวษิณุกรรม 
-โคงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา(ท าบุญตักบาตร) 
-โครงการงานสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียน 
-โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
-โครงการวิทยาลัยสวยดว้ยมือ
เรา 

 80 
 

80 
80 
80 

 
80 

 
80 
80 

81 
 

81 
81 
81 

 
81 

 
81 
81 

82 
 

82 
82 
82 

 
82 

 
82 
82 

83 
 

83 
83 
83 

 
83 

 
83 
83 

 

84 
 

84 
84 
84 

 
84 

 
84 
84 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๖) นักศึกษามีระเบียบ
วินัย และเคารพ
กฎระเบียบทางสังคม 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๗) นักศึกษาอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๘) นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาและด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข  
ร้อยละ ๘๑ ขี้นไป 
๗) นักศึกษาอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๘) นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาและด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข  
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ร้อยละ ๘๑ ขี้นไป 
 
 
 
พันธกิจที่  ๓  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อที่สูงขึ้น (มาตรฐานที่ ๑, ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓, ข้อการประเมินที่ ๑.๓.๓) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
๓ง 
 

๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 

ประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
จัดท าค าสั่งปฏบิัติงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
สรุปและประเมินโครงการ 
ประเมินความพงึพอใจ 
น าผลการประเมินรายงานหัวหน้า
สถานศึกษา 
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 

-โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวช.๓ และ ปวส. ๒ 
๒. เพื่อทราบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
๓. เพื่อติดตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
๔. เพื่อให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามของ
วิทยาลัย 

80 
 

80 
 
 

๘๑ 
 
๘๑ 

 
 

๘๒ 
 

๘๒ 
 
 

๘๓ 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 

๘๔ 
 
 

๑) รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับ ปวช. 
๓ และ ปวส. ๒ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒) จ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระ 
หรอืศึกษาต่อ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓) มีการติดตาม จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มงีาน
ท า ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔) นักศึกษาตอบ
แบบสอบถามกลับคนืมา
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วิทยาลัยร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
พันธกิจที่  ๔  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑, ข้อการประเมินที่ ๒.๑.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
๓. 

ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
วางแผน 
จัดท าโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินงานตามโครงการ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  
-โครงการฝึกงาน 
-โครงการนิเทศการสอน 

๑. เพื่อให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรให้ตรงกับ
จุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียน 
ได้จัดเทคนิค และกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 
๒. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านวชิาการ ด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษาและนักศึกษามีผลการ
เรียนดีขึ้น 

80 
80 

 
80 
80 

 

๘๑ 
๘๑ 

 
81 
81 

 

๘๒ 
๘๒ 

 
82 
82 

 

๘๓ 
๘๓ 

 
83 
83 

 

๘๔ 
๘๔ 

 
84 
84 

 

- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางดา้นการเรียนดีขึ้น 
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พันธกิจที่  ๔  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
เป้าประสงค์  ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑, ข้อ
การประเมินที่ ๒.๑.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
๒. 
๓. 
 

๔. 

ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
วางแผน 
จัดท า / โครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินงานตามโครางการ / 
กิจกรรม 
สรุปโครงการ / กิจกรรม 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มรายวิชาทุกวิชามีเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๓. เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
๔. เพื่อวัดมาตรฐานความรู้นักศึกษาใน
รายวิชาที่เรียน 
๕. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเรียนดี ดีมากทุก
ห้องเรียน 
๖. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถ
ได้มีความก้าวหน้าในการเรียนเป็นตัวอย่าง

80 
 
 
 

๘๑ 
 
 

๘๒ 
 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 
 

- ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  
- นักศึกษาได้มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกคน 
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ที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคน 
 
 
 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒, ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 
๒. 
 

๓. 
 
 

เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เก่ียวกับการท าแผนการจัดการ
เรียนรู ้
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่ง
ทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน 
ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  

๑. เพื่อให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรให้ตรงกับ
จุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียน 
๒. เพื่อครูได้จัดเทคนิคและกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 
๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้
มากข้ึน 

80 
80 

๘๑ 
๘๑ 

๘๒ 
๘๒ 

๘๓ 
๘๓ 

๘๔ 
๘๔ 

- มีแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากข้ึน 
- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
77 

 

 
 
 
 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ 
๒.๒, ข้อการประเมินที ่๒.๒.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 
๒. 
 

๓. 
 
 

เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เก่ียวกับการท าแผนการจัดการ
เรียนรู ้
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่ง
ทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน 
ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-  โครงการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  

๑. เพื่อให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรให้ตรงกับ
จุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียน 
๒. เพื่อครูได้จัดเทคนิคและกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 
๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้
มากข้ึน 

80 
80 

๘๑ 
๘๑ 

๘๒ 
๘๒ 

๘๓ 
๘๓ 

๘๔ 
๘๔ 

- มีแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากข้ึน 
- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
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พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ร้อยละของการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๓  ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒, ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๓) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 
 

แผนงานสรรหาบุคลากรและบรรจุ
แต่งตั้ง 

โครงการวางแผนสถิตบิุคลากร 
 

๑. เพื่อสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู้และความสามารถเข้า
ท างาน 
๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านวชิาการ / ด้าน
วิชาชีพแก่ผู้เรียน 
๓. เพื่อครูมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบถ้วน
และเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

80 
 
 

๘๑ 
 
 

๘๒ 
 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 
 

- จ านวนครูและบุคลากร
ตามเกณฑ์ 
- จ านวนครูและบุคลากรที่
ตรงตามสาขาวิชา 
- กิจกรรม MOU ครูผู้สอน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
- กิจกรรม MOU 
เครื่องมืออุปกรณ์ครูมี
เครื่องมืออุปกรณ์ครบ
สาขาวชิา 
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พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ยกระดับคุณภาพของการจัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒, ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๔) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 
 

แผนงานพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-โครงการบริหารจัดการ 
-โครงการพัฒนาครูบุคลากร  

- เพื่อให้บุคลากรรู้นโยบายกฎระเบียบ
ข้อบังคับและแนวทางในการปฏบิัติงาน 

80 
80 

๘๑ 
๘๑ 

๘๒ 
๘๒ 

๘๓ 
๘๓ 

๘๔ 
๘๔ 

- ครูบุคลากรทุกคนได้รบั
การปฐมนิเทศก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
80 

 

 
 
 

 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ร้อยละของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  ๕ ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒, ข้อการประเมินที่ ๒.๒.๕) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
๒. 
๓. 
 
 
 

แผนงานพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
แผนงานประเมินบุคลากร 
แผนงานบ ารุงขวัญบุคลากร 
 

-โครงการพัฒนาครูบุคลากร 
-โครงการเพชรน้ าหนึง่ 
-โครงการส่งเสริมก าลังใจ 
 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒. เพื่อประเมินคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
๓. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจและชว่ยแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายครู บุคลากร 
๔. เพื่อสร้างความรักความสามคัคีในหมู่
คณะครู และบุคลากร 

80 
80 
80 

 

๘๑ 
๘๑ 
๘๑ 

 

๘๒ 
๘๒ 
๘๒ 

 

๘๓ 
๘๓ 
๘๓ 

 

๘๔ 
๘๔ 
๘๔ 

 

- ครูและบุคลากรได้เข้ารับ
การพัฒนาทุกคน 
- ครูและบุคลากรได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
- ครูและบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการรับ
สวัสดิการและร่วมกิจกรรม
ของวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 



 
81 

 

 
 
 
 

พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  ร้อยละของการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสุงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒, ข้อการประเมินที่ 
๒.๒.๖) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
๒. 
 
 

จัดให้มีห้องปฏบิัติการที่มีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
จุดกระจายไวไฟตามอาคารเพื่อให้
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ 

โครงการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีห้อง
ประกอบการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ 
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่
หลากหลาย ด้วยระบบอินเทอรเ์น็ตที่ผู้สอน
และผู้เรียนใช้ในการค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ห้องประกอบการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ต 
- ห้องเรียนที่สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 
- ผลการประเมินความพึง
พอใจของกิจกรรมบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อใช้งานสารสนเทศดา้น
การเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัย 

 
 
 



 
82 

 

 
 
 
 
พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาการบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓, ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. มีการจัดการเก่ียวกับระบบ
ฐานข้อมูลครู ผู้เรียน 
มีการจัดการฐานข้อมูลดา้น
หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

โครงการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลครู, ผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษาได้ครบถ้วนเป็นปจัจุบัน 
๒. เพื่อการบริหารจัดการด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการเข้าถึงขอ้มูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน 
๓. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทั้ง
ด้านผูส้อนและผู้เรียน 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบฐานข้อมูลจาก
โปรแกรม MIS 
- ผลการประเมินความพึง
พอใจกิจกรรมจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 



 
83 

 

 
 
 
 
 

พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพในการดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓, ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 

๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 

ประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
จัดท าค าสั่งปฏบิัติงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
สรุปและประเมินโครงการ 
ประเมินความพงึพอใจ 
น าผลการประเมินรายงานหัวหน้า
สถานศึกษา 
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ 
 

๑. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในวิทยาลัย 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มทีี่พักผอ่นเพียงพอ
มีความมั่นคง ปลอดภัย และมบีรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ตา่ง ๆ ภายใน
วิทยาลัย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพ 
๓. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบ มีความ
สะอาด มีความพร้อม และมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน 

80 
 
 

๘๑ 
 
 

๘๒ 
 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 
 

๑) สภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัยสะอาด รม่รื่น 
สวยงาม มีที่พักผ่อน 
เพียงพอ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
๒) อาคารสถานท่ี ภายใน
วิทยาลัย มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน 
๓) ห้องเรียน ห้องประกอบ 
มีความสะอาด มีความ
พร้อม และมีอุปกรณ์
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 เพียงพอต่อการใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อละ ๘๑ ขึ้นไป 

 
 
 
พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓, ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๓) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 

๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
 

ประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร 
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงานจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนงาน 
สรุปและประเมินโครงการ 
ประเมินความพงึพอใจ 
น าผลการประเมินรายงานหัวหน้า
สถานศึกษา 
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง การ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่
 

๑. เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกคนได้รับความ
สะดวกในการใชไ้ฟฟ้า ประปา ถนนช่อง
ทางเดิน ระบบอินเทอร์เน็ต และการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. เพื่อให้วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไว้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมบ ารุง 
๓. ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากร
ภายนอก มาใชบ้ริการ หรือติดต่อวิทยาลัย
ได้รับความสะดวก ดา้นสาธารณูปโภค 

80 
 
 
 

๘๑ 
 

 

๘๒ 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 
 

๑) ครูและนักศึกษาทุก
คน ได้รับความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้า ประปา 
ถนนช่องทางเดิน ระบบ
อินเทอร์เน็ต และการ
รักษาความปลอดภัย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) วิทยาลยัจัดสรร
งบประมาณไว้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย และคา่ 
ซ่อมบ ารุง ร้อยละ ๑๐๐ 
๓) ครู นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และบุคลากร
มาใช้บริการ หรือติดต่อ 
วิทยาลัย ได้รับความ
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สะดวกด้านสาธารณปูโภค 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓, ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๔) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 

๔. 

ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
วางแผน 
จัดท าโครงการและกิจกรรม 
ด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม 
สรุปโครงการ / กิจกรรม 

โครงการพัฒนาห้องสมุดของ
วิทยาลัย 
 

๑. เพื่อจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. เพื่อส่งเสริมนักศึกษา คณะครูและ
บุคลากรให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
๓. เพื่อให้นักศึกษาและคณะครูได้มีนิสยัรัก
การอ่านและความเป็นระเบียบ 

80 
 

๘๑ 
 

๘๒ 
 

๘๓ 
 

๘๔ 
 

- จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุด 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
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พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓, ข้อการประเมินที่ ๒.๓.๕) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 
 

๒. 
 

๓. 

จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจัดให้มีผู้รับผิดชอบ 
ตรวจตราดูแลให้ระบบอินเทอร์เน็ต
ใช้งานได้อยู่เสมอ 
จัดให้มีผู้รับผิดชอบตดิต่อ
ประสานงานในระบบ E-Office 
ของสถานศึกษา 

โครงการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

๑. เพื่อให้สถานศึกษาได้มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการใช้งาน 
๒. เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
การสืบค้น พฒันาการเรียนการสอนในสิ่ง
ใหม่ๆ ทันเหตุการณ์ 
๓. เพื่อให้สถานศึกษาได้รบัข้อมูลข่าวสาร
จากต้นสงักัดได้ทนัเวลา ทันเหตุการณ์ 

80 
 
 
 
 

 
 

๘๑ 
 
 
 
 
 

 
 

๘๒ 
 
 
 
 
 

 
 

๘๓ 
 
 
 
 
 

 
 

๘๔ 
 
 
 
 

 
 

- จุดสัญญาณไวไฟตาม
อาคาร 
- ระบบ E- Office ของ
สถานศึกษา 
- หนังสือรับ – ส่ง จาก
ระบบ E-Office / ต้น
สังกัดแจ้งให้ทราบ 
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พันธกิจที่  ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (มาตรฐานที่ ๒, ประเด็นการประเมินที่ ๒.๔, ข้อการประเมินที่ ๒.๔.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 

62 63 64 65 66 
1 

2 

3 

4 

ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมกันวางแผน 
จัดท าโครงการและ
กิจกรรม 
ด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม 
สรุปโครงการ / กิจกรรม 

โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี 1. เพื่อพัฒนาปรับระบบความร่วมมือและ
เครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
2.เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
3.เพื่ อพัฒนาก าลั งคนให้มี ความรู้  และ
ทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 
4.เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มี
ความสามารถในทักษะฝีมือ 

 

80 81 82 83 84 - 
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พันธกิจที่  ๘  ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (มาตรฐานที่ ๓, ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑, ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 
๔. 
 

๕. 
 

๖. 

การด าเนินการตามโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๕ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖6 
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย 
ด าเนินการประเมินภายในวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีของวิทยาลัย 
 
 

-โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัย 
-โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในตามในสาขา 

1. เพื่อพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในวิทยาลัย  ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  2561 มี 3 มาตรฐาน 9 ด้าน 

2.  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยหนว่ยงานตน้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 3 
มาตรฐาน 9 ดา้น 

3.  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบที่ 4-5   โดย  สมศ. 

80 
 

80 
 
 
 

๘๑ 
 

๘๑ 
 
 

๘๒ 
 

๘๒ 
 
 

๘๓ 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 

๘๔ 
 

 

๑. ร้อยละของการ
ด าเนินการตามโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีผลการพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาที่มีผล
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
๓. ร้อยละของการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (๕ปี) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(ปรับปรุง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓) ที่มีผลการพัฒนา
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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

         ๔. ร้อยละของการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี
ของวิทยาลัยที่มผีลการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
๕. ร้อยละของการ
ด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณภาพภายในทีมี
ผลการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
๖. ร้อยละของการ
ด าเนินการประเมินภายใน
วิทยาลัยที่มีผลการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
๗. ร้อยละของการจัดท า
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี
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การศึกษาของวิทยาลัยที่มี
ผลการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

 
 
พันธกิจที่  ๘  ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (มาตรฐานที่ ๓, ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑, ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๒) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. งานสัมพันธช์ุมชน -โครงการสัมพันธช์ุมชน 
-โครงการทุนการศึกษา 
 

1.  วิทยาลัยและชุมชนได้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
 2.   มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสารสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
วิทยาลัย 
3.   เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน  และ
ท้องถิ่น 
 

80 
80 

 

๘๑ 
๘๑ 

 

๘๒ 
๘๒ 

 

๘๓ 
๘๓ 

 

๘๔ 
๘๔ 

 

- ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- วิทยาลัยมีความพึงพอใจ
ต่อชุมชนทีไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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พันธกิจที่  ๘  ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการบริการชุมชนและยกระดับคุณภาพด้านจิตอาสา 
กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมการบริการชุมชนและยกระดับคุณภาพด้านจิตอาสา (มาตรฐานที่ ๓, ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑, ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๓) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
๓. 
๔. 
 

๑.  

จัดประชุมคณะครูที่เก่ียวข้องในงาน
บริการวิชาชีพ 
ร่วมกันวางแผนงานด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน 

-โครงการอาชีวะบริการ 
-โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนน า
บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยบาดาล 
2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในด้าน
การศึกษาทางด้านวิชาชีพ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยบาดาล 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในงานบริการชุมชนสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ 

80 
 

80 
 
 

๘๑ 
 

๘๑ 
 

๘๒ 
 

๘๒ 
 

 

๘๓ 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 

๘๔ 
 
 

- วิทยาลัยและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
- ชุมชนได้รับความรู้ด้าน
วิชาการของสาขาต่าง ๆ  
- นักศึกษามีความเสียสละ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
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พันธกิจที่  ๙  พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
เป้าประสงค์  ระดับคุณภาพของการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (มาตรฐานที่ ๓, ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒, ข้อการประเมินที่ 
๓.๒.๑) 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
62 63 64 65 66 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 
 
 

ประชุมครูสาขาวิชาและครูที่
เก่ียวข้องวางแผนปฏิบัติงาน 
จัดท าโครงการ / กิจกรรม / 
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้
ผู้เรียน ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ท า
โครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัย 

-โครงการส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจยั/นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์
และสิงประดิษฐส์ื่อการเรียนการ
สอน 
-โครงการ คนดีศรี ว.ท.ช.             

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๒. ส่งเสริมความสามารถความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ในการสรา้งสรรค์
สิ่งประดษิฐ ์

80 
 
 
 

80 

๘๑ 
 
 
 

81 

๘๒ 
 
 
 

82 

๘๓ 
 
 
 

83 

๘๔ 
 
 
 

84 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีสิ่งประดษิฐ์
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยัมากข้ึนในการ
เรียนการสอน 
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ส่วนที่ ๔ 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย 

 ๑) สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในวิทยาลัย ในการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้บริหารและคณะครูบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ศึกษานโยบายของภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด / ประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เสนอ
อนุมัติจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย 
  ๑.๒ ผู้บริหารได้ประชุมชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบก่อนน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ 
  ๑.๓ ทางวิทยาลัยได้ส่งครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไปประชุม  
  ๑.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางวิทยาลัยได้ส่งครูที่รับผิดชอบแผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไปประชุม 
  ๑.๕ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (๕ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยวิเคราะห์สภาพวิทยาลัย (จุด
แข็งหรือจุดเด่น, จุดด้อยหรือจุดที่ควรพัฒนา, ปัจจัยสนับสนุนภายนอก และปัญหาและอุปสรรคภายนอก) 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยตามแผนที่วางไว้ โดยด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยโดยประเมินกิจกรรมตามโครงการ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
สร้างเครื่องมือประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย และน าเครื่องมือประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี และรายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยจัดส่งรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี) และส่งรายงานไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๑.๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 2) มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมอบหน้าที่
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ครปูระจ าชัน้ 

หวัหน้าสาขาวชิา / หวัหน้าหมวดวชิา 

หวัหน้าระดบัชัน้ 

หวัหน้าประเภทวชิา 

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูร้บัใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการ 

นางรชันี  มนูพพิฒัน์พงศ ์

 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  

ฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

 

ฝ่ายบุคลากร 
ฝ่ายวชิาการและ
ธุรการ-การเงนิ 

1. งานวิชาการ 
2. งานวิจัย นวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ  
   เรียนการสอน 
3. งานส่งเสริมหลักสูตร 
4. งานทะเบียนวัดผลและ 
   ประเมินผล 
5. งานส่งเสริมแหล่งการ 
    เรียนรู้ 
6. งานบัญชีการเงิน/ 
    งบประมาณ 
 

1. งานบริหารจัดการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานความร่วมมือ 
4. งานศูนย์ข้อมูล 
    สารสนเทศ 
5.งานประชาสัมพันธ ์

 

 

 

1. งานแผนและนโยบาย 
2. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
3. งานพัฒนาอาคาร 
    สถานที ่
4. งาน กยศ. /งานทุน
ภายนอกวิทยาลัย 

5. งานสัมพันธ์ชุมชน 

1. งานกิจกรรมนักเรียน   
    นักศึกษา 
2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
3. งานครูที่ปรึกษา 
4. งานสวัสดิการและบริการ 
5. งานโครงการพิเศษ 
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 ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

งบบริหำรโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
๑. ค่าบ ารุงทางการศึกษา 
๒. ผู้บริหาร 
ลักษณะรายละเอียดและภาระงานโครงการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

 
แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยวิชำกำรและธุรกำร – กำรเงิน  ปีกำรศึกษำ  2563 

งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
งำนวิชำกำร 

นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร ์
1 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 2. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. กิจกรรมผู้เชียวชาญ 
 4. กิจกรรม MOU กับสถานประกอบการ  
2 โครงการฝึกงาน  
3 โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 
4 โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
5 โครงการนิเทศการสอน  
 -กิจกรรมนิเทศการสอน 

นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร ์
นางสาวสุนิสา บรรทัพ 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ 
นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ 
นางกรปภา นาทอง 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 
นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 
 
นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง 
 
นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ 
นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ 

 30,000  
 14,000  
 1,000  

 10,000  
 5,000  

 15,000  
 5,000  

 15,000  
 10,000  

 
 5,000  

 
 5,000  
 5,000 

งำนวิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อกำร

เรียนการสอน 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 

 

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสิงประดิษฐ์สื่อการ
เรียนการสอน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสิงประดิษฐ์สื่อการ
เรียนการสอน 
 2. กิจกรรมเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
 
  
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
 
  
นางสาวธัญยพร สืบจากโยธา 

 25,000  
 
 

 10,000  
 
 

 15,000 

นกัเรยีน นกัศกึษา 



 
96 

 

งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ชุมชน 

งำนส่งเสริมหลักสูตร 
นางสาวสุภกัร์ โคตวงจันทร์ 

 

7 โครงการส่งเสริมหลักสูตร  
 1. กิจกรรมเสริมความรู้หน้าเสาธง/ป้าย
นิเทศ 
 2. กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ (เก็บ
สาขาวิชา)(งานวิชาการ + OPEN HOUSE)  
 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
8 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือ
การศึกษา  
 1. กิจกรรมอบรมนักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ(การเขียนแผนธุรกิจ) 
 

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 
นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง 
 
นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 
  
นางสาวพาณิภัค เกตุแก้ว 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
 
นางสาวภัคกร ปาลพลธนวัต 

70,000 
5,000 

 
15,000 

 
50,000 
10,000 

 
10,000 

งำนทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

นางธัญญารตัน ์ พยัคเลิศ 
 

9 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. กิจกรรมทดสอบวัดผลและประเมินผล 
 2. กิจกรรมพัฒนาผลการเรียน 
 3. กิจกรรมติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 4. กิจกรรมรางวัลแห่งความส าเร็จ  
10 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
จังหวัด  
11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-net)  
12 โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
(VQ)   

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
 
นายรุ่งโรจน์ สัชนา 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
 
นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพนัธุ์ 
 
นายสุชาติ ใจชื้น 

 140,000  
 100,000  
 20,000  
 10,000  

 
 10,000  

 100,000 
  

 60,000  
 

2,500 

งำนส่งเสริมแหล่งกำร
เรียนรู้ 

นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 

 

13 โครงการการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย  
 1. กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือ  
 1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
 3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 

 120,000  
 100,000  
 10,000  
 10,000  
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งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
งำนกำรบัญชีกำรเงิน/

งบประมำณ 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 

 

14 โครงการบริหารงานธุรการ-การเงิน  
 1. กิจกรรมจัดท าบัญชี/งบประมาณ  
   
   
   
 2. กิจกรรมงานสารบรรณ  
   
 3. กิจกรรมทะเบียนสถิติ นักศึกษา  
 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรม
สถานศึกษา 
15 โครงการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์   
 1. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์  
16 โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1. กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนตาม
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
17 โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนักเรียนนายอาชีพอาชีวศึกษา เฉพาะ
นักศึกษาในระดับชั้น  ปวช. 1  
18 โครงการพิเศษ  
 1. กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางสาวภครัช พึงขุนทด 
นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง 
นางสาวนรินดา กิสณภพสกุล 
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
นางสาวชุติมา ลาภอินทรีย์ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
นางสาวชุติมา ลาภอินทรีย์ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
 
 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางสาวนรินดา กิสณภพสกุล 
นางสาวภครัช พึงขุนทด 
นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
  
 
นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 
นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 

 12,000  
 3,000  

 
 
 

 3,000  
 

 3,000  
 3,000  

 
 20,000  
 20,000  
 3,000  

 
 

 3,000  
 
 
 

3,000  
 
 

 5,000  
 5,000 

รวม 640,500 
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แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2563 
งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

งำนบริหำรจัดกำร 
นางสาวธัญรดี   ปัตตังเว 

1. โครงการบริหารจัดการ 
     1. กิจกรรมจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน 
     2. กิจกรรมจัดท าคู่มือครูและบุคลากร 
 
     3. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงานฝ่าย 
     4. กิจกรรมจัดท าหนังสือรุ่น 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นายด ารัส อัฒพุทธ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นางสาวปภาวดี มีบัว 

5,500 
1,500 
2,500 

 
500 

1,000 

งำนบุคลำกร 
นางโชติรส   ส่งสยัออ 

2. โครงการวางแผนสถิติบุคลากร 
     1. กิจกรรมสรรหาคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 
     1. กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 
     2. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร 
     3. กิจกรรมส่งเสริมครูศึกษาต่อ  
     4. กิจกรรมส่งเสรมิคุณภาพชีวิต และกีฬา 

นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางณฐัริกา เรืองงาม 
 
นางสาวศิราตรี ลาค า 
นางสาวศิราตรี ลาค า 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางณัฐริกา เรืองงาม 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

500 
500 

 
250,000 
200,000 

 
 

10,000 
10,000 
30,000 

งำนควำมร่วมมือ 
นางสาวธนัชพร   บุญรอด 

4. โครงการเพชรน้ าหนึ่ง 
    1. กิจกรรมตดิตามประเมินครูและบคุลากร 
 
    2. กิจกรรมครูดศีรี ว.ท.ช.(ครูดีเด่น, หนึ่งแสนครูดี) 
5. โครงการส่งเสริมก าลังใจ 
    1. กิจกรรมสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล  
     2. กิจกรรมร้อยดวงใจชัยพฤกษ์ 
 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล 
นางสาวธนัชพร บุญรอด 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 

85,000 
30,000 

 
55,000 

730,000 
500,000 
230,000 

งำนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศและ
ประชำสัมพันธ์ 

นายวิชญ์รุจ   งามสีห์พิมล 

6. โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
     1. กิจกรรมบริหารจัดการระบบ MIS 
     2. กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ 
 

นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 
นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 

160,000 
150,000 
10,000 

 
 รวม 1,056,000 
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แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
งำน โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

งำนกิจกรรม 
นางพรรณี  ดอกสน 

1. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
    1) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 
    2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
    3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    4) กิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียน 
         พรรษา  

นางศรีภาวิกา 
 
นางศรีภาวิกา 
นายพิชวญะ 
นางศรีภาวิกา 
นายพิชวญะ 
นายก าธร 
 
นายก าธร 
นายพิชวญะ 

สินธุไชย 
 
สินธุไชย 
ศรีคันธมาส 
สินธุไชย 
ศรีคันธมาส 
มังสิงห์จันทร์ 
 
มังสิงห์จันทร์ 
ศรีคันธมาส 

8,000.- 
 

1,000.- 
 

1,000.- 
 

1,000.- 
 

5,000.- 

2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    1) กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย 
    2) กิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง 
    3) การสืบสานภูมิปัญญาและ ศึกษา
วัฒนธรรมไทย 

นางพรรณี 
 
นางพรรณี 
นางสาวศิวรัตน ์
นางสาวศิวรัตน ์
 

ดอกสน 
 
ดอกสน 
มิตรานนท์ 
มิตรานนท์ 
 

8,000.- 
 

1,000.- 
4,000.- 
3,000.- 

3. โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
    1)  กิจกรรมแข่งขันกีฬาช่วงพัก
กลางวัน 
    2) กิจกรรมวันเยาวชน 
    3) กิจกรรมด้วยรัก ห่วงใย และผูกพัน 
4. โครงการ งานคืนสู่เหย้าชาว วทช. 
5. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    1) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
         จริยธรรม  ปวช.1 
    2) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.2 อุตสาหกรรม 
    3) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.2 บริหารธุรกิจ 
    4) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.3 อุตสาหกรรม 

นายพนมพร 
นายพนมพร 
 
นางเทียนทิวา 
นางเทียนทิวา 
นางสาวปุญญพัฒน์
นางสาวจุรีพร 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นายสุวัฒน์ 
 
นางสาวธนัชพร 
 
นายวิชรุจญ์ 
 

แก้วฤทธิ์ 
แก้วฤทธิ์ 
 
วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 
วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 
ทองสกุล 
มังกรทอง 
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
ปัตตังเว 
 
บุญรอด 
 
งามสีห์พิมล 
 
 

25,000.- 
 

5,000.- 
20,000.- 
10,000.- 

300,000.- 
300,000.- 
100,000.- 

 
50,000.- 

 
50,000.- 

 
50,000.- 
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งำน โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
     5) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  

        จริยธรรม ปวช.3 บริหารธุรกิจ 
6.  โครงการ ท าบุญวิทยาลัย 
7. โครงการสถานศึกษาวิธีพุทธ 

นางจุไรรัตน์ 
 
นายประจักษ์ 
นางณัฐริกา 

กันไทยราษฎร์ 
 
มาตร์นอก 
เรืองงาม 

50,000.- 
 

10,000.- 
20,000.- 

งำนส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

นายประสงค์ พานเมือง 
 
 

8. โครงการ ต ารวจประสานโรงเรียน 
9.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
10. โครงการวันวชิราวธุ 
11. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

นายประสงค์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นายสุกิจ 
นายสุกิจ 

พานเมือง 
เพ็งสลุง 
จันทร์เพ็ญแข 
จันทร์เพ็ญแข 

2,000.- 
15,000.- 

1,500.- 
100,000.- 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นางสายลม  ยวงทอง 

12. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    1) กิจกรรม จัดท าคู่มือนักศึกษา 
    2) กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
    3) กิจกรรมนักศึกษาพบครูที่ปรึกษา   
        (โฮมรูม) 
    4) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 
 
    5) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 
 
    6) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 
 
 
    7) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
 
13. โครงการ ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 

นางสายลม 
นางสาวโชติรส 
นางสายลม 
นายสุวัฒน์ 
นายพิชวญะ 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นายสุวัฒน์ 
นางสาวธนัชพร 
นางจุไรรัตน์ 
นายวิชรุจญ์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นางจุไรรัตน์ 
นายวิชรุจญ์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์ 
นายพิชวญะ 

ยวงทอง 
จ าปาเทศ 
ยวงทอง 
ปัตตังเว 
ศรีคันธมาส 
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
ปัตตังเว 
บุญรอด 
กันไทยราษฎร์ 
งามสีห์พิมล 
เพ็งสลุง 
กันไทยราษฎร ์
งามสีห์พิมล 
เพ็งสลุง 
ปัตตังเว 
ศรีคันธมาส 

123,000.- 
30,000.- 
10,000.- 

1,000.- 
 

15,000.- 
 

50,000.- 
 

10,000.- 
 
 

7,000.- 
 
 

5,000.- 

งำนแนะแนว 
นางสาวกิรณา เรืองงาม 

 

14. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา  
     1) กิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์ 
     2) กิจกรรมว.ท.ช.+น.ร.ว. สัมพันธ์ 
     3) กิจกรรม ปวส.2 สัมพนัธ์ 

นางสาวกิรณา 
 
นางสาวกิรณา 
นางสาวกิรณา 

เรืองงาม 
 
เรืองงาม 
เรืองงาม 

20,000.- 
 

10,000.- 
10,000.- 
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งำน โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
งำนบริกำรและ

สวัสดิกำร 
นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ 

15. โครงการบริการและสวัสดิการ 
16. โครงการตรวจสุขภาพ 
 

นางสุวรรณ   
นางสาวสุนิสา 

มณเฑียรรัตน์ 
คงคาชาติ 

140,000.- 
80,000.- 

งำนโครงกำร
พิเศษ 

นายวิทวัส  ปานรัตน ์

17. โครงการ อ่านสารสันติภาพและสงบ
นิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวัน
สันติภาพ 
18. โครงการอาชีวะบริการ 

นายวิทวัส 
 
นายวิทวัส 

ปานรัตน์ 
 
ปานรัตน์ 

1,000.- 
 

10,000.- 

    1,178,500 
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แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ปีกำรศึกษำ 2563 
งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

งำนแผนและนโยบำย
นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวกาญจนา เกษม 
นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด 
นางสาวสาริณี        ใจสัมฤทธิ์ 

10,000 
 

10,000 

งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

3. โครงการประเมินคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย 
4. โครงการการประเมินคุณภาพภายใน
ตามสาขา 

นางสาวกาญจนา เกษม 
นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด 
นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ 

10,000 
 

10,000 

งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่ 
นายนพดล มีส่ง 

 

5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
     1. กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
 
     2. กิจกรรม 5 ส. 
 
 
     3. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
     4. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
     5. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
บริเวณสถานศึกษา 

นายนพดล มีส่ง 
นายพีรวัส นาทอง 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายจิรายุ             ศิลปานันทกุล 
นางสาวสาริณี        ใจสัมฤทธิ์ 
นายศรายุทธ         หิรัญรัตน์ 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม  
นายวิทูรย์ ส าริดเปี่ยม 
นายวีรยุทธ          รุจิกาญจนรัตน ์
นายพีรวัส            นาทอง 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 

 
480,000 

 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
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งำน โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 6. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
     1. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
     2. กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ล า
นารายณ์ 
     3. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 
     4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
     5. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล 
 
 
     6. กิจกรรมไมตรีจิตผูกมิตรชุมชน 

นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายศรายุทธ          หิรัญรัตน์ 
นางวิภาพร            กระจ่างจิต 
นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ 
นางสาวกฤติยาพร    พิมพันธ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายวีรยุทธ        รุจิกาญจนรัตน์ 
นางวิภาพร           กระจ่างจิต 
นางภัคจิรา           บุญเวียง 
นายศรายุทธ         หิรัญรัตน์ 
 
นางภัคจิรา           บุญเวียง 
นายวีรยุทธ        รุจิกาญจนรัตน์ 

 
1,500 
3,000 

 
50,000 

 
200,000 
10,000 

 
 
 

150,000 

งำนกยศ. และงำนทุน
ภำยนอกวิทยำลัย 

7. โครงการทุนการศึกษา 
     7. กิจกรรมกองทุน กยศ. และ 
กองทุน กรอ.       
     8. กิจกรรมทุนการศึกษานอก
วิทยาลัย 
8. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิด
เรียนภาคเรียนที่ 1 ในช่วงวิกฤตโรคโค
วิด-19 
9. โครงการพิเศษ 

นางภัคจิรา บุญเวียง 
นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ 
 
นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ 
นายนพดล มีส่ง 
 
 
นางสาวอังคณา พานทอง 

 
50,000 

 
5,000 

 
50,000 

 
 

150,000 

 รวม 1,209,500 
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แผนงาน /โครงการ และประมาณการงบประมาณ อวท. 
เป้ำหมำยที่ 1 ว่ำด้วยกิจกรรมกำรพัฒนำสมำชิกให้เป็น “คนดีและมคีวำมสุข” 

 

แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1) แผนเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท.ใหม่ 
2. โครงการเลือกตั้งประธานชมรมและ 
    นายก อวท.  
3. โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การ     
    นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     
         - ระดับสถานศึกษา 
         - ระดับจงัหวัด 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา   
     เสพติดและอบายมุข 
5. โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัย  
       (สวมหมวกนิรภัย 100%) 

นายธนัตถ์    
นายธนัตถ์    
นางสาวสิริลักษณ์   
นายธนัตถ์    
 
 
 
นายประสงค์  
 
นายพงษ์สวัสดิ์  

ซื่อกิจธนโภคิน 
ซื่อกิจธนโภคิน 
หอมหวาน 
ซ่ือกิจธนโภคิน 
 
 
 
พานเมือง 
 
เพ็งสลุง 

5,000.- 
3,000.- 

 
10,000.- 

 
 
 

10,000.- 
 

20.000.- 

2) แผนเสริมสร้าง
สุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ 

6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน     
7. โครงการวันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม่  
8. โครงการแข่งขันกรีฑาสีภายใน 

นายพนมพร   
นางเทียนทิวา   
นางสาวปุญญพัฒน์ 

แก้วฤทธิ์ 
 

วิวัฒน์ปัญญาวงศ์
ทองสกุล 

25,000.- 
5,000.- 

10,000.- 
3) แผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

 

9. โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม    
    จริยธรรม ปวส.1 
10. โครงการ คนดีศรี ว.ท.ช.             
11. โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม 

นางพรรณี    
  
นางสาวจุรีพร   
นางสาวธนัชพร   

ดอกสน 
 
มังกรทอง 
บุญรอด 

45,000.- 
 

5,000.- 
20,000.- 

4) แผนส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

12. โครงการ วันไหว้ครูและบวงสรวง    
      องค์พระวิษณุกรรม 
13. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทาง 
      ศาสนา (ท าบุญตักบาตร)  

นางพรรณี     
 
นายประจักษ์ 

ดอกสน 
 
มาตร์นอก 

5,000.- 
 

10,000.- 
 

5) แผนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
15. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
16. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา 

นางสาวประทุมมา 
   
นางสาวน้ าฝน 
นางสาวน้ าฝน 

พรานทนงค์ 
 
น้อยเมือง 
น้อยเมือง 

10,000.- 
 

5,000.- 
2,000.- 
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เป้ำหมำยที่ 2 ว่ำด้วยกิจกรรมกำรพัฒนำสมำชิกให้เป็น “คนเก่งและมคีวำมสุข” 
 

แผน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1) แผนพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. โครงการจัดการแข่งขันทักษะ 
     วชิาชีพภายใน 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
     แรงงานทางวิชาชีพ 

นายคารม 
 
นายคารม 

อนันต์สลุง 
 
อนันต์สลุง 

7,000.- 
 

2,000.- 

2) แผนพัฒนา
ส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. โครงการประกวดโครงงาน 
    วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการประกวดผลงานของ
นักศึกษา 

นางสาวธันยพร   
 
นางสาวพาณิภัค 

สืบจากโยธา 
 
เกตุแก้ว 

20,000.- 
 

10,000.- 

3) แผนส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การ 

5. โครงการส่งเสริมการหารายได้ 
    ระหว่างเรียน 
6. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการ 
     อาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน    
     (108 อาชีพ) 

นายสมศักดิ์ 
 
นางสาวจิราพรรณ 

เทพจิตร 
 
บัวหลวงงาม 

10,000.- 
 

20,000.- 

4) แผนพัฒนาความรู้
และความสามารถทาง
วิชาการ 

7. โครงการเสริมทักษะภาษาไทย 
8. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ 

นางสาวสุมิตรา 
นางสาวภัคกร 

พลกล้า 
ปรพลธนวัตร 

5,000.- 
2,000.- 

 

5) แผนพัฒนา
นักศึกษาให้มี
มาตรฐานสู่สากล 

9. โครงการส่งเสริมทักษะ 
    ภาษาต่างประเทศ 
10. โครงการมัคคุเทศก์ 

นางสาวสุนิสา 
 
นางสาวจิราพรรณ 

บรรทัพ 
 
บัวหลวงงาม 

10,000.- 
 

20,000.- 
 



 
106 

 

ส่วนที่ ๕ 
กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัย 

 
๕.๑  กำรเตรียมกำรก่อนกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัย 
 ๕.๑.๑ การสร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรในวิทยาลัย โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในใช้การพิจารณา ๓ มิติ แต่ละมาตรฐานประเด็นการประเมินของมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  ๑. มิติเชิงปริมาณ มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่น หรือให้ความส าคัญของ
วิทยาลัยต่อประเด็นการประเมินที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามข้อก าหนด ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการ
สอน ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงาน 
  ๒. มิติเชิงคุณภาพ มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่แสดงถึงร่องรอย ของการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามท่ีก าหนดในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนงานโครงการ กิจกรรม แผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน หลักฐานการวัดประเมินผล 
การประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ  
  ๓. มิติผลสะท้อน มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารแสดงถึงผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ บรรลุผลส าเร็จของการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ที่ก าหนดไว้ 
 ๕.๑.๒ วิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๒ ระดับคือ  

๑. การตรวจสอบคุณภาพภายในวิทยาลัย เป็นการประเมินตนเองของวิทยาลัย โดยมีคณะ 
กรมการการประเมิน ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้ท าการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

๒. การตรวจสอบคุณภาพภายนอกวิทยาลัย เป็นการศึกษาประเมินมาตรฐานการจัด 
การศึกษาของวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจากส านักงานและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา องค์การ
มหาชน (สมศ.)  
 ๕.๑.๓ เกณฑ์การติดตาม ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของวิทยาลัยในระบบประเภท
อาชีวศึกษา 
 การตัดสินระดับคุณภาพของแต่ละข้อการประเมินที่เป็นผลการด าเนินงานปีการศึกษาเกี่ยวกับรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีมี ๕ ระดับ 
  ระดับยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน  =  ๕  พิจารณาจากข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ แสดงมิติเชิง
ปริมาณ มิติเชิงคุณภาพและมิติผลสะท้อนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มีร่องรอยแสดงว่าได้
ด าเนินการครบถ้วนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
  ระดับดีเลิศ  ค่าคะแนน  =  ๔  พิจารณาจากข้อมูลาการติดตาม ตรวจสอบ แสดงมิติเชิง
ปริมาณ มิติเชิงคุณภาพและมิติผลสะท้อนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มีร่องรอย แสดงว่าได้
ด าเนินการครบถ้วนตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนด และสอดคล้องรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 
๗๙.๙๙   
  ระดับดี  ค่าคะแนน  =  ๓  พิจารณาจากข้อมูลาการติดตาม ตรวจสอบ แสดงมิติเชิงปริมาณ 
มิติเชิงคุณภาพและมิติผลสะท้อนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มีร่องรอย แสดงว่าได้ด าเนินการ
ครบถ้วนตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนด และสอดคล้องรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙   
  ระดับปำนกลำง  ค่าคะแนน  =  ๒  พิจารณาจากข้อมูลาการติดตาม ตรวจสอบ แสดงมิติ
เชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพและมิติผลสะท้อนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มีร่องรอย แสดงว่า ได้
ด าเนินการครบถ้วนตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนด และสอดคล้องรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 
๕๙.๙๙  ขึ้นไป 
  ระดับก ำลังพัฒนำ  ค่าคะแนน  =  ๑  พิจารณาจากข้อมูลาการติดตาม ตรวจสอบ แสดงมิติ
เชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพและมิติผลสะท้อนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มีร่องรอย แสดงว่าได้
ด าเนินการครบถ้วนตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนด และสอดคล้องรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐.๐๐  
๕.๒  กำรด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัย 
 ระยะเวลาในการประเมินและรายงานผลของคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๑. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖2, ๒๕๖3, ๒๕๖4, ๒๕๖5, ๒๕๖6 
  ๒. ประเมินผลและรายงานโครงการ ระหว่างด าเนินการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตาม
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวิธีการและเครื่องมือที่แต่ละฝ่ายได้ด าเนินงาน
จัดเตรียมไว้ 
๕.๓  กำรสรุปผลกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัย  

๑  มำตรฐำนที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   ๑.๑  ด้ำนควำมรู้  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

      ๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  เชิงปริมาณ  ๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน 276 คน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจ านวน 
269 คน 
 ๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปทีี่ ๒ ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 186 คน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจ านวน 
186 คน 
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 ๓. สรุปนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ นักศึกษาระดับ 
ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งหมดจ านวน 462 คน 
สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรวมทั้งหมด 455 คน 
  เชิงคุณภาพ   ๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่  ๓ สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 97.46 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  นักศึกษาระดับ ปวส. 
ชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 
    ๒. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ นักศึกษาระดับ 
ปวส.ชั้นปีที่๒ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๙8.73 ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

ผลสะท้อน ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกที่ 
เกี่ยวข้อง ยกย่องสถานศึกษาที่มีผู้เรียน และมีผลการทดสอบทางมาตรฐานวิชาชีพผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้ผู้เรียนมีการศึกษาต่อและมีงานท าที่ดี 

        ๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  เชิงปริมาณ จ านวนผู้เรียน 468 คน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละ 78.85 ของผู้ เรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  ผลสะท้อน ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก ผู้ที่
เกี่ยวข้องยกย่องสถานศึกษาที่มีผู้ เรียนและมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จึงส่งผลให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) นั้นได้ศึกษาต่อและมี
งานท าที่ดี 

๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ใน 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

      ๑.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  เชิงปริมาณ ๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ส าเร็จการศึกษา  
ผ่านการ ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระจ านวน  249  คน 

๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ส าเร็จการศึกษา 
ผ่านการ ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระจ านวน  193  คน 

   เชิงคุณภาพ ๑. นกัศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ส าเร็จการศึกษา  
เป็นผู้ประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ   100  

     ๒. นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ส าเร็จการศึกษา  
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เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. ชั้นปีที่ ๓  และ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระคิด
เป็นร้อยละ 100  มีคุณภาพอยู่ในเกณฑพ์อใช้ 
  ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากบริษัท 
Cannon และ Sony ในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ ์

         ๑.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  เชิงปริมาณ จ านวนผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จ านวน 108 คน 
  เชิงคุณภาพ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส.  ได้รับเกียรติบัตรทอง 37 
คน ได้รับเกียรติบัตรเงิน 33 คน ได้รับเกียรติบัตรทองแดง 9 คน ได้รับเกียรติบัตรชมเชย 6 
คน รวม 85 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลสะท้อน ผู้ปกครอง นักศึกษา ชุมชนให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัย
  ที่มีผู้เรียน มีมาตรฐาน แข่งขันทักษะวิชาชีพส่วนใหญ่ได้รับเกียรติบัตร 

๑.๓) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  วิทยาลัย 
ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
       ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

เชิงปริมาณ ๑. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ แรกเข้า  จ านวน 
358 คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน 249 คน 

    ๒. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าจ านวน 193 
คน ส าเร็จการศึกษา 183 คน   
  เชิงคุณภาพ ๑. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ คิด
เป็นร้อยละ 94.82 
    ๒. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ คิด
เป็นร้อยละ ๕๗.๖๙ ส าเร็จการศึกษารวมทั้ง ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 
๒ คิดเป็นร้อยละ 78.40 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์การประเมินดีเลิศ 
  ผลสะท้อน หน่วยงาน สถานประกอบการณ์  ทั้ งภาครัฐ เอกชน 
ผู้ปกครอง ให้การยอมรับนับถือและให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๑.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  เชิงปริมาณ ผู้เรียนจ านวน 965 คน เป็นคนดี มีความกตัญญู เคารพ
ครูอาจารย์ โดยแสดงออกทางด้านจิตใจ พฤติกรรม เป็นคนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
เสียสละ มีจิตอาสา รักความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิในใจความ
เป็นไทย รู้จักหวงแหนประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนเป็นคนดี มีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ โดย
แสดงออกทางด้านจิตใจ  พฤติกรรม เป็นคนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีจิตอาสา 
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รักความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักหวงแหน
ประเพณีไทย และอนุรักษ์ ประเพณีไทย คิดเป็นร้อยละ   93.44 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับความร่วมมือและได้รับการยอมรับ จาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ได้แก่ วัดอุดมสันติวรรณ ที่ว่าการ
อ าเภอชัยบาดาลผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

         ๑.๓  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เชิงปริมาณ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒  จ านวน 392 คน ได้ศึกษาต่อจ านวน 191 คน มีงานท าในสถาน
ประกอบการจ านวน 167 คน และประกอบอาชีพอิสระ 34 คน  
  เชิงคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และระดับ ปวส. 
ชั้นปีที่ ๒ ได้ศึกษาต่อ มีงานท าในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อย
ละ 99.49 49 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์การประเมินยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการให้
การยอมรับวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อ มีงานท า และประกอบอาชีพอิสระ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตามความถนัดของผู้เรียน 

๑.๔ จุดเด่น 
๑.  นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปทีี่ ๓ และนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียน 

เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๒. นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปทีี่ ๓  และนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที ่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร (V-NET) มากกว่าร้อยละ ๘๐ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓. วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับสถาน 
ประกอบการ เพ่ือเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

๔. วิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระในระหว่างเรียนเพื่อเสริม 
รายได้ 

๕. มีการแนะแนวอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
๖. มีการก าหนดข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
๗. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนมา มีความรู้ ความสามารถและมี 

ความเชี่ยวชาญ 
๘. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเรียนต่อตรงตามสาขาวิชาชีพของตนเอง 
๙. นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนมา 
๑๐. นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ส่วนใหญ่ได้รับรางวัลจากการ 

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๑๑. วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
๑๒. มีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวให้กับนักศึกษาโดยผ่านระบบ V-cob  
๑๓. มีการสอนเสริมให้นักศึกษาและมอบใบเกียรติบัตรให้กับนกัศึกษาที่สอบผา่นทุกคน 
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๑๔.มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๑๕. วิทยาลัยได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ  

รุ่น ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  

๑๖. วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 

๑๗. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน 
อาชีวศึกษา”ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

๑๘. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ๑.๕ จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. นักศึกษาต้องมีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

๒. นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปทีี่ ๓ และนกัศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๒ ต้องมผีลการ 
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่เพ่ิมขึ้นและจ านวนนักศึกษาที่ขาด
ทดสอบจะต้องน้อยลง 

๓. ควรจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี 
๑.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

   ๑. ควรมีเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน 
วิทยาลัย 

๒. สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสอนเสริมก่อนการ 
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  

๓. ควรมีการวางแผน และเตรียมตัวในเนื้อหาที่ติว (V-NET) ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับเนื้อหาหัวข้อที่ก าหนดมาให้ 

๔. ควรจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพ่ือสร้างเครือข่ายของวิทยาลัย 
๕. มีความมุ่งมั่นพยายาม ผลักดันให้จัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา 

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒  มำตรฐำนที่  ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

   ๒.๑ ด้ำนหลักสูตร  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ 
อาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ขึ้นไป ที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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  เชิงคุณภาพ ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ผลสะท้อน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับว่าวิทยาลัยมีการพัฒนา
หลักสูตรเป็นระบบ 

๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  เชิงปริมาณ ๑. ระดับ ปวช. จ านวน 6 สาขาวิชา การบัญชี, การตลาด
,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้าก าลัง,การท่องเที่ยว 

๒. ระดับ ปวส. จ านวน 7 สาขาวิชา  การบัญชี,การตลาด
,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ช่างไฟฟ้า,เทคนิคเครื่องกล,การท่องเที่ยว,การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ส าหรับวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  ผลสะท้อน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ให้การยอมรับ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
เพ่ิมรายวิชา 
 ๒.๒) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

    ๑.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  เชิงปริมาณ วิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกภาคเรียนด้วย
เทคโนโลยีวิธีการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวมคณะครูจัดแผนจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูท าบันทึกผลปัญหาหลัง
การสอนให้ครูน าผลจากการสอน มีการปรับด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนให้จัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
  ผลสะท้อน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ โดยการวัด
ประเมินคุณภาพการสอน โดยประเมินครูผู้สอนทุกภาคเรียน 

      ๑.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  เชิงปริมาณ วิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง



 
113 

 

ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาด าเนินการให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวมคณะครูจัดแผนการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูท าบันทึกผลปัญหา
หลังการสอนให้ครูน าผลจากการสอนมีการปรับด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้จัดท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสะท้อน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

    ๑.๓ การจัดการเรียนการสอน 
  เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้ สอนในสถานศึกษาจ านวน  86  คน มี วุฒิ
การศึกษาตรงตามรายวิชาที่สอน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 
    ๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    ๓. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม การสอนจ านวน 70  คิดเป็นร้อยละ 100 
    ๔. ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา 
จ านวน 70 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนที่วางไว้ 
โดยครูใช้เทคนิคท่ีหลากหลายและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพ 
  ผลสะท้อน ผลจากครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อม สามารถสอนตาม
แผนที่วางไว้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้เมื่อ
ผู้เรียนออกสู่สถานประกอบการณ์ จึงสามารถน าความรู้ ความสามารถท่ีตนมีท าประโยชน์ต่อ
องคก์ร หรือ สถานประกอบการณ์ นั้นๆ ได้เป็นอย่างด ี

๑.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนทุก
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีข้อมูลสารสนเทศ สมุด
ประเมินผลรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีการใช้เทคนิคการสอนที่
ทันสมัย สร้างแรงเสริมใหผู้้เรียน และรู้จักการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงคุณภาพ ครูสามารถบันทึกการให้คะแนนหรือพฤติกรรมของผู้เรียน
ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นย า มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้อง สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ของผู้เรียนได้รวดเร็ว เพราะข้อมูลถูกบันทึกไว้ในระบบ MIS  ครูใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
โดยน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ เน้นย้ าให้ครูต้องโฮมรูมเด็กในทุกเช้า หลัง
เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง  
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  ผลสะท้อน ๑. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลในตัวผู้ เรียนมี ความ
เที่ยงตรง น่าเชื่อถือมีหลักฐานที่มาท่ีไปชัดเจนทั้งในเอกสารและระบบ MIS 
    ๒. ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะได้ใช้ IT ในการ
ค้นหาข้อมูล หรือผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายในห้องเรียน เด็กมีความ
กล้าในการแสดงปัญหาหรือข้อคิดเห็นกับครูที่ปรึกษามากขึ้น 

๑.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  เชิงปริมาณ ๑. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน ท าแผนพัฒนาตนเอง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน เข้ารับการพัฒนาตนเอง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๔. ครูผู้สอนจ านวน 70 คน มีผลการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๕. ครูผู้สอนมีการเผยแพร่การพัฒนาตนเอง จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ ผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ แสดงให้เห็นว่า
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน าไปบูรณาการในการ
สอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
  ผลสะท้อน ๑. ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ มี
การปรับเทคนิคการสอนตามข้อการประเมินที่ยังบกพร่องอยู่ตลอดเวลา 
    ๒. ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทักษะวิชาชีพโดยตรง จากครูที่
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

๑.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน 
  เชิงปริมาณ ๑ จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการ

 เรียนการสอนทั้งหมด จ านวน ๑๔ ห้อง 
    ๒ จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน ๘ ห้อง ห้องประกอบการสอนคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 ห้อง  
    ๓ จ านวนห้องเรียน ที่ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
แบบ LAN และ  Wirless ในการจัดการเรียนการสอนไม่มีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึง 
จ านวน 8 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๔ 
  เชิงคุณภาพ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 เพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามี
 ความพึงพอใจ 
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  ผลสะท้อน ผู้บริหาร สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งาน
 สารสนเทศในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยดีขึ้น คณะครู และนักศึกษาก็สามารถใช้ 

อินเทอร็เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ภายในวิทยาลัยได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการ 
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

          
๑.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา 
  เชิงปริมาณ ๑ ผู้บริหารและคณะครูมีส่วนในการน าระบบสารสนเทศ

 มาใช้ในการบรหิารจัดการในวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒ นักศึกษามีส่วนได้รับการบริการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือใช้งานในด้านการเรียนการสอนทุกห้องเรียน จ านวน 86 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงคุณภาพ ๑  ผลการประเมิน โครงการบริห ารจั ด การระบบ

สารสนเทศ คณะครูและนกัศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
    ๒ ผลการด าเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการของวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

     ๓ ผลการด าเนินกิจกรรมการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารขัดการของวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 100 

     ๔ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูงเพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย คณะครูและนักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้บริหาร 
ครู และนักศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
  เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและ
โรงฝึกงาน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  เชิงคุณภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน 
มีความพร้อมสมบูรณ์ 
  ผลสะท้อน นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกให้การ
ยอมรับในการใช้บริการ 
  ๑.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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  เชิงปริมาณ ๑. อาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. ครูและนักศึกษาทุกคนได้รับความสะดวกในการใช้
ไฟฟ้า น้ าประปา ถนน ช่องทางเดิน ระบบอินเทอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัย 
  เชิงคณุภาพ ๑. ร้อยละ 100 ของระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ 
พร้อมใช้งาน 
    ๒. ครูและนักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการได้รับ
ความสะดวกสบายในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  ผลสะท้อน ผู้ปกครอง หน่ วยงานภายนอก คณ ะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการ    

๑.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  เชิงปริมาณ ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
  เชิงคุณภาพ ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอยู่ใน
เกณฑ์ยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแห่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

๑.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
สถานศึกษา 
  เชิงปริมาณ ๑. ผู้บริหาร  คณะครู และนักศึกษา สามารถเข้าใช้

 เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในวิทยาลัย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. ผู้บริหาร และครูสามารถทราบข้อมูลข่าวสารจากต้น 
สังกัด ผ่านระบบ E-Office ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงคุณภาพ ๑ ผลการด าเนินโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

 คณะครูและนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
๒ ผลการด าเนินกิจกรรมการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพื่อใช้งาน สารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย คณะครูและ
นักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผลสะท้อน คณะครู นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้งานสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและภายในวิทยาลัย 
รวมถึงผู้บริหาร คณะครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในระบบ E-Office จากต้นสังกัดอีกด้วย 

๒.๔) ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  วิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์ใน 
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
       ๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
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  เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก จ านวน 4 คน  
 
   เชิงคุณภาพ - 
   ผลสะท้อน - 

   ๒.๕ จุดเด่น 
   ๑. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   ๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการบูรณการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. ครูร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูทั้งหมด ด าเนินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
   ๔. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย มีการวัดประเมินตามสภาพจริง 
   ๕. ครูผู้สอนใช้เทคนิคบริหารชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ัน ดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน มีข้อมูลสารสนเทศประจ าชั้นเรียน 
   ๖. ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได ้
   ๗. ครูทุกคนน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาตนเอง มาพัฒนาในด้านการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนของตนเอง 
   ๘. ผู้บริหารวิทยาลัยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองมา
โดยตลอด โดยคณะครูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย 
   ๙. มีโปรแกรม MIS เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
   ๑๐. เชิญครูภูมิท้องถิ่น ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา มี
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ใช้อย่างดี 
   ๑๑. จัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตลอดจนบริหาร
จัดการดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรยีนรู้ 
   ๑๒. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจราจร ถนนในวิทยาลัยมีความปลอดภัย มี
ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยจัดมียามรักษาการณ์ และติดตั้งถังดับเพลิง 
   ๑๓. ห้องสมุดของวิทยาลัยมีจ านวนหนังสือต่อผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
มีระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
   ๑๔. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในวิทยาลัย มีจุดกระจายสัญญาณ WiFi ตาม
อาคารเรียน และมีการน าระบบ E- Office มาใช้เพ่ือการรับ – ส่ง ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
   ๒.๖ จุดที่ควรพัฒนำ 
   ๑. ครูผู้สอนยังไม่ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย 
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   ๒. ให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง / ปี 
   ๓. ควรน าผลการประเมินโครงการ กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
   ๔. วิทยาลัยไม่ได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒.๗ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   ๑. ระบบ MIS ควรมีส ารองข้อมูลไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 
   ๒. ให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาที่สอน
แล้วน าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง 
   ๓. ควรจัดการสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องที่ส่งครูไปอบรมมา 
   ๔. วิทยาลัยต้องการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    
 

๓  มำตรฐำนที่  ๓  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
๓.๑  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   วิทยาลัยได้รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

  เชิงปริมาณ ๑. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
 การศึกษาของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ๒. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ของวิทยาลัย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของ วิทยาลัย จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๔. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการประเมิน
ภายในวิทยาลัย  จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๕. ผู้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR)  ของวิทยาลัย จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงคุณภาพ ๑. ผลการด าเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

 คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 100 
    ๒. ผลการด าเนินกิจกรรมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

วิทยาลัย คณะครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
    ๓. ผลการด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของวิทยาลัย  คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
100 

    ๔. ผลการด าเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
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     ๕. ผลการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
ครมีูความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 

    ๖. ผลการด าเนินกิจกรรมประเมินภายในวิทยาลัย คณะ
ครูมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 100 

    ๗. ผลการด าเนินกิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) คณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 100 
  ผลสะท้อน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการไว้จ านวน 
๒ ชุด ได้แก่ ๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ๒. คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย มีการประชุม
ทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  เชิงปริมาณ วิทยาลัยจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน และสื่อ
อุปกรณ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จ านวน ๑ โครงการ ประกอบไปด้วย ๒ กิจกรรม
คือ   กิจกรรมศึกษาดูงาน และ กิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ 
  เชิงคุณภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และ กิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 ผลสะท้อน สถานศึกษาให้ความส าคัญในการระดมทรัพยากรใน
เครือข่ายมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากครูพิเศษ รวมถึงการระดม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อทักษะ
วิชาชีพของตนจากวิทยาลัยในเครือ มาใช้ในการเรียน การสอน ท าให้ผู้เรียน ได้รับทักษะใน
วิชาชีพ เพิ่มมากข้ึน 

๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  เชิงปริมาณ ๑. วิทยาลัยได้มีการบริการชุมชนของสาขา 7 สาขาและ
จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการของสาขา รวมทั้งหมด 39 กิจกรรม 
    ๒. จ านวนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๓ 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  เชิงคุณภาพ ๑. มกีารติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการ / กิจกรรม บริการชุมชน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
    ๒. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคิดเป็นร้อยละ 
ได้แก่กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารคิดเป็นร้อยละ 100     

ผลสะท้อน ๑. องค์กร และหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชน  

๒. หน่วยงานภายนอก และผู้ปกครอง ให้การ 
สนับสนุนและส่งเสริมวิทยาลัยในการท าจิตอาสา 
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๓.๒) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  วิทยาลัย 
ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ดังนี้ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย 
  เชิงปริมาณ วิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และ 
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยตามรายวิชาโครงการ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม 42 ชิ้น ประเภทอุตสาหกรรม ๕ ชิ้น และระดับ ปวส. ชั้นปีที ่๒ มีงานวิจัย 
93 เล่ม 
  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชาได้ด าเนินงานจัดท าโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และมีการแสดงและเผยแพร่
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
  ผลสะท้อน มีผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย น าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
      

   ๓.๓ จุดเด่น 
๑. วิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. ครูทุกคนควรน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาตนเองมาพัฒนาในการจัดการเรียน 

การสอนในห้องเรียนของตนเอง 
๓. วิทยาลัยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิน่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ 

นักศึกษา มีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ใช้อย่างดี 
๔. ผู้บริหาร ครู  และนักศึกษา มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 

และจิตอาสากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน 
๕. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ 

หลากหลาย มีการจัดประเมินตามสภาพจริง 
๖. มีการวางแผนและก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดท านวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทุกสาขาวิชาท าให้เกิดคุณภาพและมีการพัฒนามากข้ึน 
๓.๔ จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรน าผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
๒. ควรปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา 

กับหน่วยงานชุมชนและสังคม 
๓. ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สนับสนุนและ 

ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
๔. ครูผู้สอนยังใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไม่มีความ 
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หลากหลาย 
๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

   ๑. ให้ครูผู้สอนผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนให้ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอนและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์กับชุมชน 
และสังคม 

๓. ควรมีการวางแผน พัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเพื่อเข้า 
ประกวดในทุกระดับมากข้ึน 

๔. จัดครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก. 
- ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลที ่๐๖๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง กจิกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๕ปี) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖7 (ปรับปรุง ปีการศึกษา  
๒๕๖3) 

- ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลที ่๐๖๐ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง กิจกรรมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
ที่   ......  /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๕ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖6  
(ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

 
 ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งเป็น
แผนแม่บทในการพัฒนาวิทยาลัยระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาและสถานการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียดในแผน
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายทีจ่ะต้องด าเนินการในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ือความเรียบร้อยในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงขอมอบหมายครูรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 ๑.  ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพ  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑นางสาวธนกร ส่งสัยออ (หัวหน้า)   ๒ นางสาวกาญจนา เกษม (ผู้ช่วย) 
 ๒.  ผู้ด าเนินการ 

๒ .๑ ผู้ เตรียมข้อมูลและเอกสารในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ๕ ปี) ปี
การศึกษา    
      ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

       ฝ่ายวิชาการ – การเงิน  นางสาวสุมาลี   เดชศรี  และทีมงาน 
       ฝ่ายบุคลกร    นางโชติรส        ส่งสัยออ  และทีมงาน 
       ฝ่ายกิจการนักศึกษา   นายประจวบ     สนนอก  และทีมงาน 
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   นางสาวธนกร     ส่งสัยออ และทีมงาน 
  ๒.๒ รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง  ๆ และจัดพิมพ์รูปเล่มให้สมบูรณ์ 
   1.นางสาวกาญจนา   เกษม  
   2. นางสาวอังคนา พานทอง 
   3.นางสาวสารณีิ  ใจสัมฤทธิ์ 
   4.นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ 
   5.นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ 
   6.นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ  
  ๒.๓ ตรวจ /ทานความเรียบร้อยสมบูรณ์ในด้านรูปแบบและวามถูกต้องทางภาษาก่อนเข้า
รูปเล่ม  
   1.นางสาวกาญจนา  เกษม  
   2.นางสาวอังคนา   พานทอง   
  ๒.๔ ผู้รับผิดชอบการถ่ายเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ  
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    ๒.๕ ผู้รับผิดชอบ /.... 

จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ๕ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖6 
(ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

   นางสาวนันทิกานต์    หมายเจริญ                   
 
  ๒.๕ ผู้รับผิดชอบพิมพ์ค าสั่งกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ๕ ปี) ปีการศึกษา  

      ๒๕๖๓ – ๒๕๖6 (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
   นางสาวอังคนา   พานทอง   

๒.๖  บันทึกภาพ 
   นางสาวนันทิกานต์    หมายเจริญ 
 ๓. สรุปกิจกรรม 
  ๑.นางสาวอังคนา พานทอง(หัวหน้า)   ๒. นางสาวกาญจนา เกษม  (ผู้ช่วย) 
 
 
      สั่ง ณ วันที่  ๑๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
      ลงชื่อ 
 

                                                          (นางรัชนี    มนูพิพัฒน์พงศ์  ) 
                                                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
ที่   ........  /  ๒๕๖4 

เรื่อง  กิจกรรมประเมินภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จัดท ารายงานประเมินภายใน
สถานศึกษาเป็นการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประเภทอาชีวศึกษาตามมาตรฐานของวิทยาลัย มี 5 ด้าน ๓ มาตรฐาน ๙  ประเด็น
การประเมินหลัก และ ๒5 ประเด็นการประเมินย่อย ผลการประเมินภายในนี้เป็นแนวทางและช่วยให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยตลอดจนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรื อ สมศ. และเป็นการยกระดับ
การศึกษาโดยภาพรวมของวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ จึงขอมอบหมายครูแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๑.  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   ๑. นางสาวธนกร    ส่งสัยออ  (หัวหน้า)    

๒. นางสาวกาญจนา   เกษม  (ผู้ช่วย) 
๓. นางสาวประทุมมา   พรานทนงค ์ (ผู้ช่วย)      
๔. นางสาวสาริณี   ใจสัมฤทธิ์   (ผู้ช่วย) 
๕. นางสาวกฤติยาพร   พิมพ์พันธ์   (ผู้ช่วย)      
๖. นางสาวนันทิกานต์     หมายเจริญ  (ผู้ช่วย)     

  ๒.  ผู้ด าเนินการ 
                ๒.๑ ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประเมินภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
    ๒.๑.๑ ด้านที่  1  ด้านผู้เรยีนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
     1. นางธัญญารัตน์    พยัคเลิศ      (หัวหน้า)  

2. นางพรรณี          ดอกสน       (ผู้ช่วย) 
     3. นางน้องนุช        ธรรมจันทร์   (ผู้ช่วย)  

4. นางสาวประทุมมา พรานทนงค์  (ผู้ช่วย) 
     5. นางอรพรรณ       เพ่ิมวงศ ์     (ผู้ช่วย)    

6. นางสาวพิชชาพร    ศรีวิระ       (ผู้ช่วย) 
     7. นางสาวสุพิศพันธ์  บุบพันธุ์   (ผู้ช่วย)   

8. นางสาวพิชชาพร    ศรีวิระ      (ผู้ช่วย) 
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    ๒.๑.๒ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     1. นางธัญญารัตน์  พยัคเลิศ     (หัวหน้า)  

2. นางน้องนุช     ธรรมจันทร์  (ผู้ช่วย) 
3. หัวหน้าสาขาทุกสาขา          (ผู้ช่วย)  

    ๒.๑.๓ ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.  นางโชติรส    ส่งสัยออ           (หัวหน้า)  

2.  นางสาวธนัชพร     บุญรอด     (ผู้ช่วย) 
     3.  นางสาวธัญรดี   ปัตตังเว         (ผู้ช่วย)  

4.  นางสาวศิราตรี      ลาค า  (ผู้ช่วย) 
     5.  นางสาณัฐริกา   เรืองงาม       (ผู้ช่วย)     

6.  นางสาวกาญจนา    สัมฤทธิ์       (ผู้ช่วย) 
     7.  นางสาวศศิธร   ทองน้ าวน       (ผู้ช่วย)   

8.  นางอรพรรณ         เพ่ิมวงศ ์  (ผู้ช่วย) 
     9.  นางจุไรรัตน์   ไทยราษฏร์    (ผู้ช่วย)    

10. นางสาวกานติมา   หอมสุวรรณ  (ผู้ช่วย) 
     11. นางสาวสุพิศพันธ์   บุบพันธุ์     (ผู้ช่วย) 

12. นางสาวพรทิพย์    เพช็รณรงค ์  (ผู้ช่วย)    
                                           14. นางสาวจิราพรรณ   บัวหลวงงาม  (ผู้ช่วย)    

   ๒.๑.4 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
     1. นางจุไรรัตน์    กันไทยราษฏร์    (หัวหน้า)  

2. นางสาวกานติมา   หอมสุวรรณ   (ผู้ช่วย) 
     3. นางสาวธนัชพร   บุญรอด         (ผู้ช่วย)  

4.  นางสาวศิราตรี      ลาค า    (ผู้ช่วย) 
     5. นางสาวจิราพรรณ   บัวหลวงงาม (ผู้ช่วย)  

6.  นางสาวพรทิพย์      เพ็ชรณรงค ์   (ผู้ช่วย) 
     7. นางสาวพิชชาพร   ศรีวิระ         (ผู้ช่วย)   

8. นางอรพรรณ         เพ่ิมวงศ ์   (ผู้ช่วย) 
       2.1.5 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน  

     1. นายจิรายุ    ศิลปานันทกุล     (หัวหน้า)  

2. นายนพดล    มีส่ง  (ผู้ช่วย) 

     3. นางพรพรรณ   จันทร์เพ็ง         (ผู้ช่วย)  
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4. นายวิชญ์รุจ    งามสีห์พิมล (ผู้ช่วย) 

     5. นายด ารัส    อัฒพุทธ (ผู้ช่วย)  

6. นางอรพรรณ    เพ่ิมวงศ ์ (ผู้ช่วย) 
๒.๒  ผู้พิมพ์รูปแบบ (Format) การกรอกข้อมูล / ติดตามและทวงถามงาน และผู้รวบรวม
ข้อมูล ประเมินระดับคุณภาพตามมาตรฐานของวิทยาลัย มี 5 ด้าน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น
การประเมินหลัก และ ๒5 ประเด็นการประเมินย่อย (เล่ม ๓A) จากแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ 

    1. นางสาวกาญจนา   เกษม        (หัวหน้า)    
2. นางสาวประทุมมา   พรานทนงค์ (ผู้ช่วย) 

  ๓. นางสาวพลอยไพลิน   กรมขุนทด  (ผู้ช่วย)   

  ๔. นางสาวกฤติยาพร   พิมพันธ์      (ผู้ช่วย) 

  ๕. นางสาวสาริณี   ใจสัมฤทธิ์         (ผู้ชว่ย) 

๒.3  ผู้จัดท ารูปเล่มต้นฉบับรายงานประเมินภายในสถานศึกษา (เล่ม ๓A) ก่อนที่จะส่งให้
พิมพ์ต่อไป และ ตรวจ / ทาน ความเรียบร้อยสมบูรณ์ในด้านรูปแบบและความถูกต้องทาง
ภาษาก่อนเข้ารูปเล่มรายงาน 
  1. นางสาวธนกร   ส่งสัยออ        (หัวหน้า)   

2. นางสาวกาญจนา   เกษม         (ผู้ช่วย) 
๒.4  บันทึกภาพ 

    1. นายพีรวัส    นาทอง         (หัวหน้า)   
2. นางสาวพลอยไพลิน  กรมขุนทด     (ผู้ช่วย) 

  ๓. สรุปกิจกรรม 
     ๑. นางสาวธนกร   ส่งสัยออ       (หัวหน้า)   

 ๒. นางสาวกาญจนา   เกษม        (ผู้ช่วย) 
 
 
      สั่ง ณ วันที่  ๕  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
        ลงชื่อ 
           (นางรชันี  มนูพิพัฒน์พงศ์) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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ภำคผนวก ข. 
 

ภาพประกอบการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 
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แผนพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ 5 ป ี

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 – ๒๕๖6 (ปรับปรุง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3) 
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วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 
อ ำเภอชยับำดำล  จังหวัดลพบุรี 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ค ำน ำ 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมให้วิทยาลัยในสังกัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้แทนวิทยาลัย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนองค์กร
ท้องถิ่นในการประสานความต้องการของทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพในช่วง ๕ ปี วิทยาลัย
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนา
วิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ป ี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ของวิทยาลัย โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ปีการศึกษา 2562-2566 
(ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ของวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓)  ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกระยะ ตลอดจนสรุปผลและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓) ของวิทยาลัย และน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖7 (ปรับปรุงปี
การศึกษา ๒๕๖3) ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล ตลอดจนสรุปผลการ
ด าเนินงาน  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ของวิทยาลัยฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจจะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

(นางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 



 
132 

 

 
 

 


