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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

56 56 56 

ข้าราชการพลเรือน 3 - - 

พนักงานราชการครู 12 9 12 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 13 3 13 

เจ้าหน้าท่ี 20 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

14 - - 

รวม ครู 81 68 81 

รวมทั้งสิ้น 123 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 360 37 0 397 

ปวช.2 310 28 0 338 

ปวช.3 306 39 0 345 

รวม ปวช. 976 104 0 1080 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 107 73 180 

ปวส.2 35 77 112 

รวม ปวส. 142 150 292 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 461 287 62.26 

ปวส.2 151 132 87.42 

รวม 612 419 68.46 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 466 276 59.23 

ปวส.2 132 98 74.24 

รวม 598 374 62.54 

 



1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการสอน 
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 4 10 

พาณิชยกรรม 4 3 7 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 1 2 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 13 10 23 

 
1.4 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  ข้อมูลอาคารสถานที ่

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 

อาคารปฏิบัติการ 8 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอื่น ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 22 

 
 



1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 6146365.00 

งบด าเนินงาน 5024000.00 

งบลงทุน 44139300.00 

งบเงินอุดหนุน 11963589.67 

งบรายจ่ายอื่น 3569660.00 

รวมทั้งสิ้น 70842914.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้        
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้ เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป            
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไป     
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ             
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน ต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ    
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน     
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายใน 
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
        หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการบรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
        วิทยาลัยเทคนิคพังงา ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ไว้ดังนี้ 
        "วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสู่สากล" 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
        หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยใน      
แต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
        วิทยาลัยเทคนิคพังงา ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
        พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
        พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 
        พันธกิจท่ี 3 สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม 
        พันธกิจท่ี 4 สร้างพันธมิตรรว่มพัฒนาการจัดการศึกษา 
        พันธกิจท่ี 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
        หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์       
ท่ีก าหนดไว้ 
        วิทยาลัยเทคนิคพังงา ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3. สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม 1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครู
และผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการสังคมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

4. สร้างพันธมิตรร่วมพฒันาการจัดการศึกษา 1. สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
3.4 พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ ตัวชี้วัด 
        วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางให้การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 



2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2.1.1. เป้าประสงค์ 

  นักเรียนนักศึกษามีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

2.1.2. แผนงาน โครงการ 
  1.  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
  2. โครงการติว V-net 
  3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวความรู้การศึกษาต่อและการมีงานท า 
  5. โครงการติดตามผู้เรียนท่ีจบการศึกษาเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  6. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  7. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
  8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

2.1.3. ตัวชี้วัด 
  1. ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
  2. ผลการทดสอบ V-NET ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
  3. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามกิจกรรม (อวท.) ระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับ ดี 
  4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือมีงานท า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  5. ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและไม่มีปัญหารักในวัยเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
  6. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ มีระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่า 2 ดาว 
  7. ผลการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ผลงานอย่างน้อย 1 ช้ิน ได้รับรางวัล 
ไม่ต่ ากว่า ระดับภาค 

2.2. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.2.1. เป้าประสงค์ 

  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ือประกอบการเรียนการสอน 
  3. โครงการพัฒนาระบบสารเทศ ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 



 
2.2.3. ตัวชี้วัด 

  1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน       
การสอน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา 
  2. มีส่ือประกอบการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา 
  3. ครูผู้สอนใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  4. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประกอบการเรียนการสอน ครอบคลุมห้องเรียน
ท้ังหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 
1. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาครู ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อน ามาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2.1.1. เป้าประสงค์ 
  ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู 
  2. โครงการศึกษาดูงาน 

2.1.3. ตัวชี้วัด 
  1. ครูได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชม./ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2. ครูใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 80 
 
พันธกิจที่ 3 สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม 
1. วัตถุประสงค์ 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและผู้เรียน รวมท้ังการบริการวิชาการและบริการ
สังคม 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 3 สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 



 
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและผู้เรียน 

2.1.1. เป้าประสงค์ 
  มีการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยของครูและผู้เรียนผลงานมีคุณภาพและมีประโยชน์ 

2.1.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการจัดท านวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและผู้เรียน 
  2. โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2.1.3. ตัวชี้วัด 
  1. นวัตกรรมหรืองานวิจัยของครูและผู้เรียนมีคุณภาพและมีประโยชน์ได้รับรางวัล      
ในระดับต่าง ๆ 
  2. ผลการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ผลงานอย่างน้อย 1 ช้ิน ได้รับรางวัล 
ไม่ต่ ากว่า ระดับภาค 

2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการสังคมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 

2.2.1. เป้าประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรมบริการชุมชน บริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการ 

2.2.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา 
  2. โครงการ Fix it center และการบริการชุมชน 

2.2.3. ตัวชี้วัด 
  ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 
 

พันธกิจที่ 4 สร้างพันธมิตรร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 4 สร้างพันธมิตรร่วมพฒันาการจัดการศึกษา มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2.1.1. เป้าประสงค์ 
  ภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

2.1.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  2. โครงการแนะแนวสัญจรเชิงรุก 
  3. โครงการทวิภาคี 
  4. โครงการจัดหาวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญให้ความรู้ผู้เรียน 
  5. โครงการติดตามผู้เรียนท่ีจบการศึกษาเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

2.1.3. ตัวชี้วัด 
  1. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษา มีอัตราส่วนสถานประกอบการ 1 แห่ง        
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
  2. นักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2/ปี  
  3. มีการนิเทศนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ 
  4. มีระดับคุณภาพในการจัดการระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 
  5. มีวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
1. วัตถุประสงค์ 
  พัฒนา อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สภาพแวดล้อม       
ให้สะอาด สะดวก สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.1.1. เป้าประสงค์ 

  พัฒนา อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน สภาพแวดล้อม ให้สวยงาม สะอาด สะดวก สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

2.1.2. แผนงาน โครงการ 
  1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  3. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 



  4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
2.1.3. ตัวชี้วัด 

  1. ระดับคุณภาพในการพัฒนา อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการดูแล
สภาพแวดล้อม มีระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 
  2. ระดับคุณภาพในการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า 
ระดับ ดี 
  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีระดับคุณภาพ         
ไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.พัฒนานักเรียน
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

1. ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

1.  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
    

80 90 100 100 100 วิชาการ 

2. ผลการทดสอบ V-NET ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

2. โครงการติว V-net 60 60 70 75 75 วิชาการ 

3. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
กิจกรรม (อวท.) ระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่า
ระดับ ดี 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

ดี ดี ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

พัฒนา
กิจการฯ 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อ
หรือมีงานท า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

4. โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวความรู้การศึกษาต่อและ
การมีงานท า 
5. โครงการติดตามผู้เรียนที่จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

60 70 80 90 100 พัฒนา
กิจการฯ 

5. ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและไม่มีปัญหา
ในวัยเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษา 
ที่มีคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

6. โครงการ TO BE NUMBER ONE 80 85 90 95 100 พัฒนา
กิจการฯ 

6. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานศูนย์ 
บ่มเพาะ มีระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่า 2 ดาว 

7. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 2 2 3 4 5 แผนงานฯ 

7. ผลการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัลใน
ระดับต่าง ๆ ผลงานอย่างน้อย 1 ช้ิน ได้รับ
รางวัล ไม่ต่ ากว่า ระดับภาค 

8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

วิชาการ 



พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2.พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและ
กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ของรายวิชา 

1. โครงการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   
   

80 90 100 100 100 วิชาการ 

2. มีสื่อประกอบการเรียนการสอน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา 

2. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อประกอบการเรียน
การสอน 

80 90 100 100 100 วิชาการ 

3. ครูผู้สอนใช้ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการช้ันเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3. โครงการพัฒนาระบบสารเทศ ระบบบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

80 90 100 100 100 วิชาการ 

4. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ประกอบการเรียนการสอน ครอบคลุม
ห้องเรียนทั้งหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

80 90 100 100 100 แผนงานฯ 

 

 

 

 

 



พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

1. ครูได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  
12 ชม./ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู 
   

80 90 95 100 100 บริหาร
ทรัพยากร 

2. ครูใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

2. โครงการศึกษาดูงาน 80 90 95 100 100 วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจที่ 3 สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและ
งานวิจัย ของครูและ
ผู้เรียน 
 

1. นวัตกรรมหรืองานวิจัยของครูและ
ผู้เ รียนมีคุณภาพและมีประโยชน์ได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ ผลงานอย่างน้อย 1 
ช้ิน ได้รับรางวัล ไม่ต่ ากว่าระดับภาค 

1. โครงการจัดท านวัตกรรมและงานวิจัย ของครูและ
ผู้เรียน 
   

ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

แผนงานฯ 

2. ผลการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัลใน
ระดับต่าง ๆ ผลงานอย่างน้อย 1 ช้ิน 
ได้รับรางวัล ไม่ต่ ากว่าระดับภาค 

2. โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ
ภาค 

ระดับ 
ชาต ิ

ระดับ
นานา 
ชาต ิ

วิชาการ 

 

 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2.ส่งเสริมการบริการ
วิชาการและบริการ
สังคมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 

1.ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและ
จิตอาสา ระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 

1. โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา 
2. โครงการ Fix it center และการบริการชุมชน 

ดี ดี 
เลิศ 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

พัฒนา
กิจการฯ 

 



พันธกิจที่ 4 สร้างพันธมิตรร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.สร้างเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 
 

1. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 
มีอัตราส่วนสถานประกอบการ 1 แห่ง   
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

1. โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

1:40 1:30 1:20 1:15 1:10 แผนงานฯ 

2. นักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2/ปี 

2. โครงการแนะแนวสัญจรเชิงรุก 
 

2 2 2 2 2 พัฒนา
กิจการฯ 

3. มีการนิเทศนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 
1 คร้ังในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ 

3. โครงการทวิภาคี 
 

1 2 2 2 2 

วิชาการ 
4. มีระดับคุณภาพในการจัดการระบบทวิ
ภาคี ระดับคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

5. มีวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญร่วมพัฒนา
ผู้เรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

4. โครงการจัดหาวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญให้ความรู้ผู้เรียน 
 

80 90 100 100 100 วิชาการ/
พัฒนา

กิจการฯ 

 

 

 

 



พันธกิจที่  5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

เป้าหมาย (Target) ป ี ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ระดับคุณภาพในการพัฒนา อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
การดูแลสภาพแวดล้อม มีระดับคุณภาพ 
ไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 
   
   
 

1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   
   
   
 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

บริหาร
ทรัพยากร 

2. ระดับคุณภาพในการพัฒนา ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพ  
ไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

บริหาร
ทรัพยากร 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีระดับ
คุณภาพ  ไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 

3. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

ดี ดี ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

วิชาการ 

 




