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ค าน า 
  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรศึกษำใหม่ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำฉบับนี้ขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนแต่ละประเด็น กำรประเมินของทุกมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 
โดยปรับปรุงแผนพัฒนำฉบับเดิมข้ึนใหม่ กรอบแนวคิด แนวทำง/แผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำฉบับนี้จะถูกน ำไป
ปฏิบัติ ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เน้นจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ มีสมรรถนะ    
มีทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยยึดหลักของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ซึ่งปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ คือกำรน ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำไปใช้อย่ำง 
 เป็นระบบมีกำรวำงแผนก่อนด ำเนินกำร กำรปฏิบัติตำมแผน มีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล เพ่ือปรับและ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ  ให้บรรลุเป้ำหมำยและ 
วัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม/โครงกำร/แผนงำนดังกล่ำว วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดินได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วยควำมรวมมือจำกทุกฝ่ำยทีเกี่ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนชวยให้รูปเล่มเอกสำรแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเสร็จสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
ทุกฝ่ำย จึงขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน 
           ๑ พฤษภำคม๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจง 
                          แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน  
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือมุงเน้นให้ทุกฝ่ำใช้ในกำรพัฒนำขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำมประเด็นกำรประเมินของทุกมำของ
สถำนศึกษำที่ทุกภำคสวนรวมกันก ำหนด เนื่องจำกกำรเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นทิศทำงให้กำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดน
ดิน แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสวำงแดนดิน ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วน
ที ่๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ ส่วนที่ ๒ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำส่วนที่ ๓ ทิศทำงและแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และส่วนที่ ๔ ภำคผนวก เป็นแผนที่จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ของกระทรวงและควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนรวมถึงสถำนประกอบกำร โดยควำมรวมมือของทุกฝ่ำย
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพภำยในให้แล้วเสร็จและได้เสนอให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   สารบัญ                                                                หน้ำ 
ค ำน ำ                                                                                                                      
ค ำชี้แจง                                                                                                                   
สำรบัญ 
ส่วนที่ ๑     ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ                                                                              ๑ 

  ๑.๑ แผนภูมิกำรบริหำรสถำนศึกษำ                                                                   ๒ 
  ๑.๒ ข้อมูลด้ำนบุคลำกร                                                                                ๓ 
  ๑.๓ ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ                                                         ๔ 
  ๑.๔ ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
  ๑.๕ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่                                                                          ๕ 
  ๑.๖ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ                                                                            ๖ 

ส่วนที่ ๒     มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                                                        ๗ 
         มำตรฐำนที ่๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึง 
  ๑.๑ ด้ำนควำมรู้                                                                                      
  ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้                                                                   ๘ 
  ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                                        ๙ 
        มำตรฐำนที๒่ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ                                                                    ๑๐ 
  ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร                                                                           ๑๑ 
  ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ                                                                ๑๒ 
        มำตรฐำนที ่๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้                                                           ๑๓ 
  ๓.๑ ด้ำนควำมรวมมือในกำรสร้ำงสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย                                          ๑๔ 

                 มำตรฐำนที่ ๔ กำรจัดกำรสถำนศึกษำคุณธรรมและปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง    
                      ๔.๑ ด้ำนกำรขัยเคลื่อน  สถำนศึกษำคุณธรรมและปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง                ๑๕               
ส่วนที่ ๓     ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                       ๑๖ 
  ๓.๑ วิสัยทัศน์(Vision) 
  ๓.๒ พันธกิจ(Mission) 
  ๓.๓ กลยุทธ์(Strategy)                                                                              ๑๗ 
  ๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำนโครงกำร ตัวชี้วัด                                  ๑๘-๓๔ 

                    ๓.๕ กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่กำรปฎิบัติ    ๓๕-๔๗      

                    

ภาคผนวก 
       คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำประกันคุณภำพภำยใน                     ๔๘- ๕๐ 

              รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยนายนิเวศ  แจ้งสุข เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีพ้ืนที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงสวรรค์ ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 
๔๗๑๑๐ ด าเนินการบริหารงานโดยนายนิเวศน์  แจ้งสุข เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ สน.  ๑/๒๕๔๕ ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินได้ขออนุญาตเปิดท าการสอนตามหลักสูต รระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชา
พณิชยกรรม สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขา     การบัญชี และสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ครู อาจารย์ บุคลากรทางกรทางการศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีจ านวน  ๑๗ 
คน ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ๑๓  คน  อีกจ านวน  ๔  คน  มีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  มีอาคารเรียน 
จ านวน ๓ หลัง  จ านวน  ๒๑ ห้องเรียน  อาคารประกอบ  จ านวน  ๑  หลัง  และสนามกีฬาหน้าเสาธง จ านวน  ๑ 
สนาม มีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  โรงฝึกงาน  ห้องพักครู  โรงอาหารลักษณะชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ  ๕,๗๐๗  คน  จ านวน ๑,๓๔๘  ครัวเรือนประชาชนร้อยละ ๙๐% นับถือศาสนาพุทธ  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจดีชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี      แต่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อยสภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อย 
 วิทยาลัยมีผลงานดีเด่น  การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  การส่งเสริมกิจกรรมของชมรม 
จริยธรรม โดยเข้าร่วมประเพณีของอ าเภอสว่างแดนดินเป็นประจ าทุกปี เช่นกิจกรรมแห่เทียนฯลฯ การส่งเสริม
กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กิจกรรมประกวดพานบายศรีสู่ขวัญระดับ
จังหวัด โรงเรียนวิถีพุทธมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๓ หมู่๑๓ ถนนสกลนคร-อุดรธานีต าบลสวางแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด 
สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐ โทรศัพท ์๐๔๒- ๗๐๗๓๔๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๐๗๓๔๐ 
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๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
                  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  

ผู้รับใบอนุญาต 
นายศุภชัย  แจ้งสุข  

                       คณะกรรมบริหารวิทยาลัย จ านวน 7 คน 
 

                                                                                   ผู้จัดการ  
                                                                             นายศุภชัย แจ้งสุข  
 
                                                                                ผู้อ านวยการ 
 นายเจษฎา อุปชา 
  

 
 
บริหารงานวชิาการ               บริหารงานงบประมาณ                      งานบริหารงานบุคคล         งานบริหารงานทัว่ไป 
 
      งานหลกัสูตร                            งานธุรการ                                      งานบุคคล                                 งานกิจกรรม 
 
    งานทะเบียนประวติั                   งานการเงิน                                     งานปกครอง                      งานอาคารสถานท่ี 
 
 
     งานทะเบียนวดัผล           งานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา                งานแนะแนว                         งานวสัดุครุภณัฑ์ 
 
     งานสถิตินกัศึกษา                  งานสารบรรณ                              งานชุมชนสัมพนัธ์     งานพลานมยัและพยาบาล 
 
         งานหอ้งสมุด                      งานเงินอุดหนุน                              งานสารสนเทศ                           งานซ่อมบ ารุง 
 
      งานพาณิชยกรรม                   งานวสัดุส านกังาน                           งานบริการ                     งานไฟฟ้าและประปา 
 
      งานอุตสาหกรรม                      งานแนะแนว                            งานโสตทศัน์ศึกษา                     งานยานพาหนะ
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๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผู้รับใบอนุญาต ๑ ๑  
ผู่จดัการ ๑ -  
ผู้อ านวยการ ๑ ๑  
รองผู้อ านวยการ -   
คร ู ๑๕ ๑๐ ๘ 
เจ้าหน้าที่/ 
บุคคลากรทางการศึกษา 

๓ - - 

บุคลากรอ่ืนๆ 
(นักการภารโรง) 

๒ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒๓ ๑๒ ๘ 
 

หมายเหตุ 
๑.๓ ข้อมูลด้านผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑.๓.๑ จ านวน ผู้เรียน ปี การศึกษา  ๒๕๖๒ 

สาขางาน 
ระดับชั้นปี 

๑ ๒ ๓ 
รวม 

ปกต ิ ปกต ิ ปกติ 
ระดับ ปวช.     
     ๑. สาขางานบัญชี ๗ ๖ ๑๑ ๓๒ 
     ๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ ๘ ๙ ๕ ๒๙ 
     ๓. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๑๕ ๒๒ ๒๔ ๔๕ 
     ๔. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง ๐ ๐ ๐  
รวม หลักสูตร ปวช. ๓๐ ๓๗ ๔๐ ๑๐๗ 
ระดับ ปวส.     
     ๑. สาขางานบัญชี ๓ ๔  ๘ 
     ๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ ๔ ๑๐  ๑๔ 
     ๓. สาขางานเทคนิคงานยนต์ ๖ ๑๑  ๑๖ 
     ๔. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง ๓ ๗  ๑๐ 
รวม หลักสูตร ปวส. ๑๖ ๓๒  ๔๘ 

รวมทั้งหมด      ๔๖       ๖๘         ๑๕๕ 
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 ๑.๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๒ 
  ระดับการศึกษา 

สาขางาน จำนวน 

  ระดับ ปวช. 
๑๑      ๑. สาขางานบัญชี 

     ๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕ 

     ๓. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๒๑ 

๔.สาขางานเทคนิคก่อสร้าง ๐ 
รวม หลักสูตร ปวช. ๓๗ 

   ระดับ ปวส.  

     ๑. สาขางานบัญชี ๔ 

     ๒. สาขางานคอมพิวเตอร์ ๑๐ 

     ๓. สาขางานเทคนิคงานยนต์ ๑๑ 

     ๔. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง ๗ 

รวม หลักสูตร ปวส. ๓๒ 

รวมทั้งหมด ๖๙ 
 
๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี 
  สาขาวิชาพณิชยการ 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเครื่องกล 
  สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
  สาขางานก่อสร้าง 
 ระดับ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขางานยานยนต์ 
  สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง สาขาก่อสร้าง 
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๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน 
  ชื่อภาษาไทย  วธส. 
  ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  SwangdaendinBusinessTechnicalVacationalCollege 
  ชื่อภาษาอังกฤษ    TTS 
ตั้งอยู่ที ่๓๐๓ ถ.สกล-อุดร ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 
 เบอร์โทรศัพท๐์๔๒-๗๐๗๓๔๐ โทรสาร๐๔๒-๙๘๑๒๔๘ 
E-mail : TN ๐๒๒๕๕๗@GMAIL.COM 

เนื้อท่ีไร่ ๖ 
 สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน ณ วันที่รายงานมีดังนี้ 
 -  จ านวนอาคารเรียน  ๓ หลัง  
 -  จ านวนอาคารประกอบ  ๒ หลัง 
 -  จ านวนห้องเรียน  ๑๔ ห้อง 
 -  จ านวนห้องปฏิบัติการ  ๑๓ ห้อง 
 - โรงฝึกงาน   ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการภาษา   ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการการบัญชี  ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการการตลาด  ๐ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการการขาย   ๐ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการส านักงาน  ๑ ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๐ ห้อง 
 -  จ านวนห้องพักครู  ๑ ห้อง 
 -  จ านวนห้องประกอบ  ๑ ห้อง 
  -  ห้องพยาบาล    ๑ ห้อง 
  -  ห้องประชุม    ๑ ห้อง 
  -  ห้องสมุด    ๑ ห้อง 
  -  ห้องแนะแนว    ๑ ห้อง 
  -  ห้องเขียนแบบ    ๑ ห้อง 
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๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
งบประมาณรายรับ - จ่าย ปี การศึกษา๒๕๖๑ 

 
รายรับ รายจ่าย 

หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 

๘.๑.๑ ค่าธรรมเนียมอ่ืนการศึกษา 
๘.๑.๒ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าย รายหัวนักเรียน 
 
๘.๑.๓ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี 
อยางมีคุณภาพ 
๘.๑.๔ ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
๘.๑.๕ เงินบริจาค 
๘.๑.๖ อ่ืนๆ….… 

๙๕๕,๗๘๔.๗๔ ๘.๒.๑ เงินเดือนครู  ๑,๖๓๙,๓๓๐  

 ๘.๒.๒ เงินเดือนบุคลากรอื่น  ๑,๖๘๐,๐๐๐  
๔,๘๗๕,๐๕๑.๘๘ ๘.๒.๓ ค่าตอบแทนครูและบุคลากร  ๓๑๑,๗๔  

 ๘.๒.๔ งบปรับปรุงอาคารสถานที ่  ๖๑๒,๐๘๐  

 ๘.๒.๕ งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ   

- อุปกรณ์สื่อการสอน  ๑๐๖,๐๘๓.๑๔  

๗๒.๐๖ ๘.๒.๖ ค่าวัสดุฝึก  ๔๙,๓๘๓.๒๕  

 ๘.๒.๗ งบพัฒนาบุคลากร  ๓๓,๓๓๔  

 ๘.๒.๘ ค่าสาธารณูปโภค  ๒๔๒,๗๕๓.๕๐  

 ๘.๒.๙ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
๓๓,๔๖๔ 

 

รวมรายรับ ๕,๘๓๐,๙๐๘.๖๘ รวมรายจ่าย  ๔,๕๕๘,๕๙๑.๒๓  
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ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ๑๐ 
ประเด็น การประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพ ๓ ด้านครอบคลุมคือด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   ด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท า งาน เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงานประกอบด้วยประเด็นการประเมินจ านวน ๓ ตัวบ่งชี้คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่๑ ด้านความรอบรู้ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก็บข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฏีและ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบสาขาวิชาที่เรียนหรือท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ได้งานท าหรือศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปีและส ารวจความพึงพอใจที่มีคุณลักษณะของ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมายหมายคือจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือจากสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อหรือจากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่ งใช้
แบบสอบถามแบบมาตฐาน (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูล คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล อย่างถูกต้อง 
 ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น  ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปีไมน้อยกวาร้อยละ ๖๐  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ เครื่องมือ วิธีการในการติดตามผล และมีการรายงานผลการ ติดตามเก็บ
ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ 
 ๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน ความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ย๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๖๐ – ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบเก็บข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม ตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 
 ๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน ความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ย๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๗๐– ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม ตัวอย่างโดย
พิจารณาจากภาพรวม 
 ๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน ความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ย๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๘๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม ตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 
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 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒ และมีผลตามข้อ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒ และมีผลตามข้อ ๔ ๔ คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒ และมีผลตามข้อ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 ตัวบ่งช้ีที ่๒   ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการเรียนรู้แลทักษะนวัตกรรมสารสนเทศสื่อ เทคโนโลยีทักษะชีวิตและ
วิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการ
ด ารงชีวิต และมีสุขภาวะที่ดีอยู่รวมกบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียน โดยผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด  มีการส ารวจความพ่ึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้จากกลุ่มเป้าหมายคือจากสถานประกอบการ หน่ วยงานที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ และจากผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษการเรียนรู้และด้านทักษะ นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีทักษะ
ชีวิตและวิชาชีพตามปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียง มีการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปีไมน้อยกวาร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ เครื่องมือ วิธีการในการติดตามผล และมีการรายงานผลการ ติดตามเก็บ
ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบกับ ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 ๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพ่ึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๗๐ – ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกับ ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 ๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพ่ึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๘๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูล ที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
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 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๔ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 ตัวบ่งช้ีที ่๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

     ค าอธิบาย 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปีไมน้อยกวาร้อยละ๖๐ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ เครื่องมือ วิธีการในการติดตามผล และมีการรายงานผลการ ติดตามเก็บ
ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านคุณธรจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

 ๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านคุณธรจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกบ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

 ๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กลุ่มเป้าหมาย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย๓.๕๑–๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ๘๐ ขึ้น ไป เมื่อเทียบกบข้อมูล
ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๔ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑, ๒ และมีผลตามข้อ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
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ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรมุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี่ ประสิทธิภาพ
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินจ านวน๔ตัวบ่งชี้คือ 

 ตัวบ่งช้ีที๑่ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกบสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอน และก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๒.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและน า ผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการ พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากบดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาจาก เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 ๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาแล้วครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 ตัวบ่งช้ีที่ .๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ค าอธิบาย 
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 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการส่งผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นตอบนสนองความต้องการของผู้เรียนทั่งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวการจัดการศึกษาและการ ประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑.สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากบดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ 
หนว่ยงานทีส่อดคล้องกบสาขางานที่เรียน 
 ๔.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกบ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นตามความเหมาะสมโดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กวาร้อยละ ๑๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 ๕. สถานศึกษามีผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการ ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกวาร้อยละ๖๕ ของจ านวนผู้เรียนที่ ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 ตัวบ่งช้ีที่. ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการประเมิน 
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 ๑.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๒. สถานศึกษามีครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาการไม่น้อยกกว่า๒๐ชัวโมงต่อปี 
  ๓. สถานศึกษามีครูได้ด าเนินงานกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงตอ่ปี 
 ๔. สถานศึกษามีการกับดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานและ
ศูนย์วิทยบริการให้มีสภาพร้อมใช้งานที่มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 ๕.สถานศึกษามีการกับดูแลในการจัดหาการใช้การบ ารุงรักษาสื่อแหลงเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  

ตัวบ่งช้ีที๔่ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานะตามนโยบายส าคัญที่ศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่การก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนสถาน ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทังภาครัฐและภาคเอกชน 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑.ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่ หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง
ผู้ปกครองชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน นโยบายส าคัญที่
หนว่ยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอยา่งดี 
 ๓.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเปา้หมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๔.ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม และเป้าหมายที่
ก าหนด 
 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเป็นไปตามที่ก าหนดตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑,๒, ๓, ๔ และข้อ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑,๒, ๓ และข้อ๔ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑,๒ และข้อ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑และข้อ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดท า นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน จ านวน  ๒ ตัวบ่งชี้คือ 

 ตัวบ่งช้ีที่.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการสร้างความมือกรบบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในการจัด
การศึกษาจัดทรัพยากรทางการศึกษาระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและ วิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแหงการเรียนรู้ 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริการ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 ๒.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษวิทยากรวมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่ จัดการเรียนการสอน 
 ๓.สถานศึกษามีจ านวนบุคคลชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่วมมือใน การจัดการ
ศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือด้านการศึกษาดูงานของ ผู้เรียนด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านวนของความร่วมมือโดยมีสัดส่วนความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 
 ๔.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้สามารถ ท างานโดยใช้  กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๕.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลชุมชนสมาคม ชมรม สถาน ประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกณ์ครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 
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ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย  

ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหารครู
บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีในการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมจัดท านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ๒.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองาน สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาจัดท านวัตกรรมหรือ สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่ สาธารณชน 
 ๔. สถานศึกษาจัดประกวดและด าเนินการให้น านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองาน สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกวาร้อยละ๕ ของผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ไป ใช้ประโยชน์หรือได้รางวัลใน
ระดับตา่งๆ 
 ๕.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนร่วมกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆ
จัดท านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

มาตรฐานที๔่ การจัดการสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของ หน่วยงานต้น
สังกัดมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยประเด็นการ ประเมินดังนี้ 
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 ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนก าหนด"คุณธรรมอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา" จัดให้มี
การจัดท ากิจกรรม/โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการนิเทศเสริมแรงและประเมินผลการ ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาอย่าง
ตอเนื่อง 

 ประเด็นการประเมิน 
 ๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สถานศึกษามีความรู้และ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบ
สถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกวาร้อยละ ๖๐ 
 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ เครื่องมือ วิธีการในการติดตามผลด้านคุณธรรมติดตาม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. สถานศึกษามีการรายงานผลการติดตามด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. สถานศึกษามีการก าหนด คุณธรรมอัตลักษณ ์ของสถานศึกษา 
 ๕. สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือไดรับเกียรติบัตรยกยองด้านคุณธรรมหรือปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงจากหน่วยงานภายนอก 

 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๕ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๔ข้อ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๓ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๒ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน๑ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ส่วนที่ ๓ 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 

๓.๑ วิสัยทัศน์(Vision) 
 ๑.มุ่งเน้นผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านพ้ืนฐานด้านวิชาชีพและขบวนการทักษะ
ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 ๒.มุ่งสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีความมันใจในตนเองและมีความพร้อมทังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
 ๓.ขบวนการจัดการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ้งเน้นให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข 
 ๔มุ้งเน้นให้ศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาการในสายวิชาชีพใหม่อยู่ เสมอโดยสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 
 ๕ มุ้งสร้างให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และแก่ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยตนเองได้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 ๖.มุ้งสร้างให้เป็นผู้รวมพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป 

๓.๒ พันธกิจ(Mission) 
 ๑.ผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีมีทักษะทางวิชาชีพและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 ๒.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นโดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพ้ืนฐานความ
รัก ความเมตตา ความเสียสละ เพ่ือประโยชน์สวนตนและส่วนร่วม 
 ๓.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และ
รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 ๔.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆเพ่ือประกอบใน
การเรียนการสอน พร้อมทังเผยแพร่สูสังคมภายนอกหรือส าหรับผู้ที่สนใจ โดยการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เพ่ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเสริมให้เข้ารวมประชุมอบรมเพ่ือโดยพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญและก าลังใจ อย่างสม่ าเสมอ 
 ๖.พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม 
 ๗.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 ๘.จัดท าเอกสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินกิจการตนต่างๆ ของวิทยาลัยฯให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในทุกๆด้าน 
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๓.๓ กลยุทธ์(Strategy) 

ที่ พันธ์กิจ(Mission) ที่ กลยุทธ(์Strategy) 

๑ 
 

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตร 
ฐาน ๑ การอาชีวศึกษา 

 
๑ 
 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ด้าน 
และการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา 

๒ 
 

พัฒนา กระบวน การ เรียน การสอนที่ เน้น 
ผู้เรียน เป็นส าคัญตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๒ 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการทรัพยากรสถานศึกษาตาม 
ความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดสร้าง
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนอย่างมีความสุข   

๑ สรรหาและพัฒนาครูและบุคคลการทางการศึกษา 

๒ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓ 
 
๔ 

สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดมา
ปฏิบัติ 
พัฒนานางานประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ 

๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้บริการ 
เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับ
การบริการชุมชน องค์การชุมชนและบุคคล
ทั่วไป 

๑ 
 
๒ 

สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นศูนย์
การเรียนรู้ บริการชุมชุม 
 ส่งเสริมให้สถานศึกษาหน่วยบริการการเรียนรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

  ๔ 
 
 
 
 

ส่งเสริมการสถานศึกษาคุณธรรมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพองเพียง 
 
 
 
 

๑ 
 
๒ 
 
๓ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
และถ่ายทอดความรู้สู้ชุมชนบุคคลภายนอก 
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๓.๔  พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจแดนดิน ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา เพ่ือก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่  ๑ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที ประสงค์ ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๑.๒ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ๒. กลยุทธ์ 

 พันธกิจที่  ๑ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจ านวน   ๒ กลยุทธ์ 

ดังนี้ 

  ๒.๑ กลยุทธ์ที่  ๑    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ ด้านคุ 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

   ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ 
คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อมีงานท าหรือ ประกอบอาชีพอิสระ เป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการวยงานหน และผู้ใช้บริการ 

   ๒.๑.๒ แผนงาน /โครงการ ๑)  
   ๑)โครงการสอบมาตฐานวิชาชีพ 
                               ๒) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
                               ๓) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
                               ๔)โครงการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ 
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 
                               ๕) โครงการไหว้ครูและรับน้องใหม่ 
                                ๖) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  
                                ๗) โครงการติวการสอบ V-net 
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๑.โครงการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะ กิจกรรมก่อนจบการศึกษา ๒๕๖๒  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตลอดการด าเนินการเรียนการสอน  ตั้งแต่ผู้เรียนเข้ามาเรียนในวิทยาลัยจนจบการศึกษา   วิทยาลัยไม่อาจ
เทียบความรู้ของผู้เรียนได้เลยว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด   ดังนั้นจึงจ าต้องมีข้อสอบกลางหรือข้อสอบมาตรฐาน
เพ่ือท าการทดสอบนักเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา   ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด  ซึ่งหากสอบไม่ผ่าน วิทยาลัยมี
จ าเป็นต้องจัดสอนเสริมในเนื้อหาวิชานั้นๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาให้มากที่สุด
เท่าท่ีวิทยาลัยจะด าเนินการได้  

 ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือสอบวัดผลประสิทธิภาพผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่เป็นกลาง 
 ๒. เพ่ือสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไม่ผ่าน 

๓.เป้าหมาย 
 - นักเรียนที่เรียนชั้นปีสุดท้ายในแต่ละระดับ ทุกคน  ต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐาน 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑ ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ก.พ. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๒ 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- จัดท าข้อสอบ   จัดสอบ    
 - ตรวจผลสอบ  เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

มี.ค.  ของทุกปี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
ครูผู้สอนแต่ละวิชา 
นักเรียนที่จะจบการศึกษา 

๓ สรุปผลโครงการ   มี.ค.  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
 

๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  ๖๐๐ บาท      - การจัดท าข้อสอบ  

 ๖. การประเมินผล 
  -   การทดสอบ  เก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล   และประเมินผล 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา  อย่างแท้จริง 
 ๒. สามารถพัฒนาผู้เรียนด้วยการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไม่ผ่านได้ 
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๒ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา    ลักษณะ  ภาคเรียนละครั้ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากโครงการประชุมผู้ปกครอง  ซึ่งมีการประชุมเพียงปีละหนึ่งครั้ง  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังติดตาม
นักเรียนและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอ  จึงสมควรจัดให้มีการออกพบปะผู้ปกครองนักเรียนตาม
บ้าน  โดยเฉพาะนักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือสอบถามถึงปัญหาสาเหตุและหาทางร่วมมือกันแก้ไข  และเฝ้าระวัง
ปัญหาต่างๆสอบถามการมีงานท าหลังจบการศึกษา ที่จะเกิดต่อตัวนักเรียนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย  ครูและผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ 
 ๓. เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้เรียน  และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไข 

๓.เป้าหมาย 
 - ผู้ปกครองนักเรียน  ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา     
 - นักเรียนที่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ๒๕๖๒ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย  ครูและผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ 
 ๓. เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ ผู้ส าเร็จการศึกษา   ที่มีต่อผู้เรียน  

๓.เป้าหมาย 
 - ผู้ปกครองนักเรียน  ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา     
 - นักเรียนที่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ๒๕๖๒ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ทุกสิ้นเดือน  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒. 
 

ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมชี้แจงครู   ท าก าหนดการ  ก าหนดจุดหมาย 
-ด าเนินการ  , ประสานความร่วมมือ   

 ก.ย.  และ  ก.พ. 
ก่อนสอบปลายภาค 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 

๓. สรุปผลโครงการ   ต.ค. และ มี.ค. หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๕. งบประมาณการด าเนินการ 

   งบประมาณตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้    - ค่าน้ ามันรถ          ๙,๐๐๐  บาท 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง          ๑,๐๐๐  บาท   

๖. การประเมินผล 

 -   สังเกตการณ์   สัมภาษณ์  บันทึกข้อมูล   และประเมินผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผู้ปกครองนักเรียนประทับใจและยินดีต่อการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
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 ๒. ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบันของวิทยาลัย 

 ๓. ครูได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของนักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา  การมีงานท า 

 

๓ โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม  ลักษณะ ปีละครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ผู้เรียนนอกจากจะเป็นผู้ที่แสวงศึกษาหาความรู้แล้ว  ยังต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานที่ดี  ในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้น  วิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็ น
สถานที่จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกคน  เพ่ือผลิตผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้วิชาการ
และ  มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกัน 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียนทุกคน 
 ๒. เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ดี  และปลูกฝังพฤติกรรมที่ควรให้แก่นักเรียน 

๓.เป้าหมาย  
 - นักเรียนทุกชั้นปี  เข้าร่วมโครงการ 
 - ครูและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นวิทยากร 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  มิ.ย.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒. 
 

ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมชี้แจงนักเรียน    ก าหนดหัวข้อ 
-ด าเนินการอบรม  , จัดเก็บข้อมูล     

 ส.ค.   
กลางภาคเรียนที่ ๑ 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

๓. สรุปผลโครงการ   ก.ย. หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 

๕. งบประมาณการด าเนินการ 

   งบประมาณตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท  ดังนี้    - เอกสารประกอบ           ๑,๐๐๐ บาท 

     - อาหารว่าง อื่นๆ                     ๔,๐๐๐   บาท  

๖. การประเมินผล 

 -   สังเกตการณ์   สัมภาษณ์  บันทึกข้อมูล   และประเมินผล 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนเกิดจิตส านึกท่ีดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           ๒ พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ดีหมดไป    
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๔ โครงการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ หน่วยงาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร  ลักษณะ ต่อเนื่อง  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพทางการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  และการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดท าทั้งระบบ  ทั้งองค์กร  ดังนั้นเพ่ือให้งานประกันคุณภาพทั้งระบบ
ส าเร็จได้ด้วยดีจึงต้องมีระบบคุณภาพฝ่ายงานหลักเข้ามาสนับสนุนโครงการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง
สถานศึกษาและสถาน ประกอบการ หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้
ฝ่ายงานวิชาการหลักได้จัดท าระบบคุณภาพขึ้นมาสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
หลักสูตร 

๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ฝ่ายงานโครงการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ 
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรสามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. เพ่ือให้ ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยมีระบบคุณภาพ  สนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
หลักสูตรที่สมบูรณ์ 

 ๓.เป้าหมาย 
 - ฝ่ายงานหลัก คือ ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรม มี 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ม.ค. – ก.พ.  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
๒. 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมกรรมการ   ศึกษาเอกสาร  ความร่วมมือ
(MOU) จัดท าระบบ 
 - เก็บข้อมูล  รายงาน   ติดตามผล    

พ.ค. ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
คณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพ 

๓. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  ๓,๐๐๐บาท      - ฝ่ายงานละ ๑,๐๐๐ บาท      

๖. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บข้อมูล    และประเมินผล 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ฝ่ายงานหลักมีระบบคุณภาพท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยมีระบบคุณภาพสนับสนุนที่สมบูรณ์ 
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๕ โครงการวันไหว้ครูและรับน้องใหม่ ลักษณะ กิจกรรมประจ าปี ๒๕๖๒  ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่าย
กิจกรรม 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการวันไหว้ครูและรับน้องใหม่   เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยได้จัดขึ้นในวันเดียวกันเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระ
คุณครู  และในภาคบ่ายก็มีกิจกรรมการรับน้องใหม่เพ่ือให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  เกิดความรักความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ร าลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน รวมทั้งครูคนแรกคือ พ่อแม่ 
 ๒. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  รวมถึงปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
๓.เป้าหมาย 
 - นักเรียนทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม   
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมาเข้าร่วมพิธีทุกคน 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  พ.ค. ผู้อ านวยการ 
๒. 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน  ตั้งคณะท างาน 
 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

มิ.ย. ของทุกปี หน.ฝ่ายกิจกรรม 
และครูทุกคน 
นักเรียนทุกระดับชั้น 

๓. สรุปผลโครงการ   ก.ค. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  ๔,๐๐๐ บาท      - พิธีไหว้ครู  ๒,๐๐๐ บาท  รางวัลประกวดพาน 
    - กิจกรรมรับน้องใหม่  ๒,๐๐๐บาท 
 ๖. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บข้อมูล    และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน รวมทั้งครูคนแรกคือ พ่อแม่ 
 ๒. รุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักความสามัคคีต่อกัน 
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๖ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา      ลักษณะ กิจกรรมต่อเนื่อง      ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วส่วนมากมักจะไม่เรียนต่อ  แต่จะน าวุฒิการศึกษาไปท างานในเมืองใหญ่เพ่ือ
แบ่งเบาภาระทางครอบครัว   ดังนั้น การปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะจบการศึกษา จึงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือให้นักเรียนรู้ว่าตนเอง
เหมาะกับอะไร  จะศึกษาต่อหรือพร้อมหรือยังที่จะท างานจริงๆ  เพ่ือเป็นการแนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
ที่สุดให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ขึ้น  
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือแนะแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียนที่จบการศึกษา 
 ๒. เพ่ือติดตามและตรวจสอบคุณภาพ ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓.เป้าหมาย 
 - นักเรียนชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ม.ค. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๒. 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจง   ปัจฉิมนิเทศ 
 - สังเกตการณ์  เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

มี.ค.  ของทุกปี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
ครูที่ปรึกษา 
 

๓. สรุปผลโครงการ   เม.ย. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท      - ค่าเอกสารประกอบ  ๕๐๐ บาท  -ค่าจัดเตรียมสถานที่ ๕,๕๐๐ บาท 
                                                - ค่ารับรองอ่ืน ๆ ๔,๐๐๐บาท 
 ๖. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์   แบบสอบถาม   เก็บข้อมูล    และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนที่จบการศึกษา  รู้แนวทางท่ีเหมาะสมกับตน 
 ๒. โรงเรียนสามารถติดตามและเก็บข้อมูล ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 
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๗ โครงการ ลักษณะ โครงการติวการสอบ V-net  กิจกรรมก่อนจบการศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตลอดการด าเนินการเรียนการสอน  ตั้งแต่ผู้เรียนเข้ามาเรียนในวิทยาลัยจนจบการศึกษา   วิทยาลัยไม่อาจ
เทียบความรู้ของผู้เรียนได้เลยว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด   ดังนั้นจึงจ าต้องมีข้อสอบโครงการการสอบ V-net 
กลางหรือข้อสอบมาตรฐานเพ่ือท าการทดสอบนักเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา   ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด  ซึ่ง
หากสอบไม่ผ่าน วิทยาลัยมีจ าเป็นต้องจัดสอนเสริมในเนื้อหาวิชานั้นๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าที่วิทยาลัยจะด าเนินการได้  
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสอบวัดผลประสิทธิภาพผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยใช้ข้อสอบโครงการการสอบ V-net 
 ๒. เพ่ือสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไม่ผ่านโครงการติวการสอบ V-net 
๓.เป้าหมาย 
 - นักเรียนที่เรียนชั้นปีสุดท้ายในแต่ละระดับ ทุกคนต้องติวการสอบ V-net   
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้เข้าร่วม 

๑ ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ธ.ค ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๒ 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- จัดท าข้อสอบ   จัดสอบ    
 - ตรวจผลสอบ  เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

ม.ค.  ของทุกปี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
ครูผู้สอนแต่ละวิชา 
นักเรียนที่จะจบการศึกษา 

๓ สรุปผลโครงการ   มี.ค.  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
 งบประมาณ ๑,๖๐๐ บาท      - การจัดท าข้อสอบ โครงการการสอบ V-net 
 ๖. การประเมินผล 
 -   การทดสอบ  เก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล   และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา  อย่างแท้จริง 
 ๒. สามารถพัฒนาผู้เรียนด้วยการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในเนื้อหาวิชาที่สอบไม่ผ่าน 
 ๒.๑.๓ ตัวช้ีวัด 
 ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกวาร้อยละ๖๐ 
 ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกวาร้อยละ๖๐ 
 ๓) ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจแต๓่.๕๑- ๕.๐๐ ขึ้นไป ไม่น้อยกวาร้อยละ่๖๐ 
 ๔) ผู้เรียนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไมน้อยกวาร้อยละ๘๐ 
 ๕) ผู้เรียนการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกวาร้อยละ๘๐  
 ๖) ผู้เรียนการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกวาร้อยละ๘๐ 
 ๗) สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการ หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 
 ๒.๒ กลยุทธ์ที๒่ พัฒนา กระบวน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ครูแต่ละคนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเน้นฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ 
  ๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดท าแผนการจัดการเรียนมุ่งเน้นฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) โครงการสงเสริมพัฒนาแผนการเรียนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  ๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพฝ่ายงานหลัก 
  ๔) โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ๑. โครงการอบรมการจัดท าโครงการสอน  แผนการสอนและบันทึกการสอน    ลักษณะ  กิจกรรมก่อนเปิดเรียน  
        ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
1. หลักการและเหตุผล 
การสอนของครูผู้สอนจะเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนได้ดีเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในการสอน  
การก าหนดเนื้อหาและแผนการสอนในแต่ละคาบที่สอน  ดังนั้น จึงเห็นควรให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าโครงการสอน  
แผนการสอนและบันทึกการสอน  เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันที่ถูกต้องและ
เหมาะสม  ฝ่ายวิชาการเห็นควรจัดอบรม  การจัดท าโครงการสอนแผนการสอนและบันทึกการสอนข้ึน  ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูทุกคนสามารถจัดท าโครงการสอนแผนการสอนและบันทึกการสอนได้อย่างถูกต้องเป็นไป 

     ในแนวทางเดียวกัน  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
 ๒. เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
๓.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน  ในวิทยาลัยสามารถท าโครงการสอนแผนการสอนและบันทึกการสอนได้อย่างถูกต้อง 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  มี.ค.  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เตรียมเนื้อหา   เชิญวิทยากร   จัดอบรม 
- เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

พ.ค.  
๑ วัน 

ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคน 
 

๓. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวิทยาลัย  ๒,๐๐๐บาท      - ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร  และอาหาร   
๖. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   แบบฝึกปฏิบัติ   บันทึกข้อมูล   และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูทุกคนสามารถจัดท าโครงการสอนแผนการสอนและบันทึกการสอนได้อย่างถูกต้องเป็นไป 
     ง่ายต่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

 ๒. การสอนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
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๒ โครงการพัฒนาแผนการเรียนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้    ลักษณะ กิจกรรมต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 แผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา  เกิดจากการน าหลักสูตรมาวิเคราะห์รายวิชาและจัดท าแผนการเรียนขึ้น 
ตามความเหมาะสมของวิทยาลัยและความพร้อมของผู้สอน   แต่ในความเป็นจริง แผนการเรียนที่เหมาะสมคือ
แผนการเรียนที่ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าประสงค์  ดังนั้น  จึงควร
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนและจึงจัดแผนการเรียนที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 2. เพ่ือปรับปรุงแผนการเรียนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
๓.เป้าหมาย 
 - แผนการเรียนทุกสาขาวิชา  มีการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  มี.ค. – เม.ย. ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ศึกษาหลักสูตร  รายวิชา  ศึกษาความต้องการ
ผู้เรียน  และตลาดแรงงาน  จัดรายวิชาเข้าแผนการ
เรียน  -ด าเนินการใช้  เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

พ.ค.  ของทุกปี
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
ครูผู้สอนแต่ละวิชา 

๓. สรุปผลโครงการ   มี.ค. ของปีต่อไป ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวิทยาลัย  ๑,๐๐๐ บาท      - เอกสารประกอบและแผนการเรียน 
 ๖. การประเมินผล 
  -   การสัมภาษณ์   รูปเล่มหลักสูตร  บันทึกข้อมูล   และประเมินผล 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แผนการเรียนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริง  น าไปใช้ได้หลังจบการศึกษาแล้ว 
 2. แผนการเรียนทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 ๓ โครงการระบบคุณภาพฝ่ายงานหลัก     ลักษณะ ต่อเนื่อง          ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้จัดการระบบ
คุณภาพ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพทางการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  และการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดท าท้ังระบบ  ทั้งองค์กร  ดังนั้นเพ่ือให้งานประกันคุณภาพทั้งระบบ
ส าเร็จได้ด้วยดี  จึงต้องมีระบบคุณภาพฝ่ายงานหลักเข้ามาสนับสนุน  ได้แต่  ฝ่ายงานวิชาการ  งานปกครองและ
งานกิจกรรม  จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายงานหลักได้จัดท าระบบคุณภาพขึ้นมาสนับสนุน ระบบประกันคุณภาพ
ภายในทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ฝ่ายงานหลักมีระบบคุณภาพที่สามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. เพ่ือให้ ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยมีระบบคุณภาพ  สนับสนุนที่สมบูรณ์ 
 ๓.เป้าหมาย 
 - ฝ่ายงานหลัก คือ ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรม มีระบบคุณภาพของตนเอง 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ม.ค. – ก.พ.  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมกรรมการ   ศึกษาเอกสาร   จัดท าระบบ 
 - เก็บข้อมูล  รายงาน   ติดตามผล    

พ.ค. ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

๓. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  ๓,๐๐๐ บาท      - ฝ่ายงานละ ๑,๐๐๐ บาท      
๖. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บข้อมูล    และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ฝ่ายงานหลักมีระบบคุณภาพท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยมีระบบคุณภาพสนับสนุนที่สมบูรณ์
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๔ โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน      ลักษณะ  กิจกรรมต่อเนื่อง        ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยในชั้นเรียนคือการท าการทดลอง  ทดสอบ  บันทึกทางสถิติ  วิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ  เพ่ือน าผลที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญในการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้จริงโดยมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจน 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูทุกคนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นและท าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในกระบวนการเรียนการสอนของครู 
๓.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน   ในวิทยาลัยสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  มี.ค.  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เตรียมเนื้อหา   เชิญวิทยากร   จัดอบรม 
- เก็บข้อมูล  ติดตามผล    

พ.ค.  
๑ วัน 

ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคน 
 

๓. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณโรงเรียน  ๒,๐๐๐ บาท      - ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร  และอาหาร   
๖. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   แบบฝึกปฏิบัติ   บันทึกข้อมูล   และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูทุกคนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นและท าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. ปัญหาต่างๆ ที่พบในกระบวนการเรียนการสอนของครู สามารถแก้ไขได้ด้วยวิจัยในชั้นเรียน
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  ๒.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
  ๑) ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาครบถ้วน สมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลายเน้นฐานสมรรถนะมุ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  ๒) ครูผู้สอนทุกรายวิชาใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  ๓) ครูผู้สอนทุกรายวิชามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๔) ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการท าวิจัยในชันเรียนโดยให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแกไขปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชันเรียนพันธกิจที่ ๒บริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กบการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากดัให้เกดประโยชน์สูงสุด  
           ๑.๒ เพ่ือระดมทุกภาคสวนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
          ๑.๓ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญด้านการศึกษามาปฏิบัติ 
          ๑.๔ เพ่ือสงเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
๒.กลยทธ์ 
 พันธกิจที่๒บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้ เรียน ส่งเสริมการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีจ านวน๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 ๒.๑ กลยุทธ์ที๑่สรรหาและพัฒนาครูและบุคคลการทาง การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ครูและบุคลากรทุกคนที่ได้รับการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 
  ๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ของครู และบุคลากร  
                               ๒) โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน 
โครงการศึกษาต่อเพื่อประกอบวิชาชีพครู    ลักษณะ ต่อเนื่อง    ผู้รับผิดชอบโครงการ   ผู้อ านวยการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การประกอบวิชาชีพครูตาม พรบ. นั้นก าหนดให้ครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพและต้องจบการศึกษาทางด้าน
ครูด้วยจึงจะขอใบประกอบวิชาชีพได้   ครูในวิทยาลัยส่วนใหญ่จบทางด้านวิชาชีพ  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  ดังนั้น
เพ่ือให้ครูเหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองทางอาชีพครู  และขอใบประกอบวิชาชีพครูได้  จึงได้จัดโครงการให้ครูไป
ศึกษาต่อเพ่ิมเติมในวิชาครู 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู ศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพครู   และมีพัฒนาการสอนที่ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู  และบรรจุได้ตาม พรบ. 
๓.เป้าหมาย 
 ครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  และจบไม่ตรงสาย 
 สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  มหาวิทยาลัยสันตพล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ม.ค.   ผู้อ านวยการ 
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมชี้แจง  ด าเนินการ  ติดตามผล 

มี.ค. ๖๒  -  มี.ค. ๖๓ ครูที่ยังไม่มีวุฒิครู 

๓. สรุปผลโครงการ พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการ 
 
๕. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  ดังนี้ - เอกสารประกอบ  ๑,๐๐๐บาท     
๖. การประเมินผล 
  - การสังเกต    สัมภาษณ์   และแบบประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูทุกคนในวิทยาลัยมีวุฒิครูและความรู้ด้านวิชาชีพครู   และมีพัฒนาการสอนที่ดีข้ึน 
 ๒. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู  และบรรจุให้เป็นครูสอนได้ตาม พรบ. 
 
 
๒  โครงการศึกษาดูงาน   ลักษณะ  ปีละครั้ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาดูงานเป็นการน าคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ  รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้เกิดขึ้น  ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและผู้บริหาร   
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอยู่เสมอ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาครู บุคลากร  และเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ๒. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจที่ดี  ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและผู้บริหาร 
๓.เป้าหมาย 
 - ครูและบุคลากรทุกคน  เข้าร่วมโครงการ 
 - ศึกษาดูงานภาคตะวันออก (ทะเล) 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  ก.ย. ก่อนปิดภาคเรียน     ผู้จัดการ  
๒. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมชี้แจง    ก าหนดสถานที่   ก าหนดหัวข้อ 
-ด าเนินการ  , ควบคุมตรวจสอบ   

 ต.ค. ปิดภาคเรียน 
๑ คืน ๒ วัน 

ผู้จัดการ  และ ครู  
บุคลากรทุกคน 

๓. สรุปผลโครงการ   พ.ย.  ผู้จัดการ 
๕. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้    - เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน         ๒,๐๐๐ บาท 
                - เงินใช้จ่ายรายหัว ๒,๐๐๐ บาทต่อคน   ๒๘,๐๐๐ บาท  
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๖. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและ บุคลากร  ได้เปิดวิสัยทัศน์และสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 
 2. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจที่ดี  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาลัยและผู้บริหาร 
 
๒.๑.๒ ตัวช้ีวัด 
   ๑) ครูทุกคนประเมินตนเองตามแบบประเมินสมรรถนะ 
   ๒) บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามบทบาท หน้าที่ 
   ๓) ครูและบุคลากรได้ไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กบรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อปี ต่อคน 
 ๒.๒กลยุทธ์ที๒่พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี่ ความสุข 
  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการ การ
เรียนรู้ 
  ๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
   ๒) โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานที่  
   ๓) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
   ๔) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ 
  ๒.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
   ๑) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
   ๒) สถานศึกษา มีสถานที่ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรง'ฝึกงาน/ศูนย์วิทยบริการ 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ๓) สถานศึกษามีครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนอการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
   ๔) สถานศึกษา มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ 
ฐานข้อมูลอยา่งน้อย๕ ประเภท อย่างเป็่นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
๑.มีระบบป้องกนผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
๒. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน                                                                                              
๓. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti virus เพ่ือเป้นไวรัสและกองกาจัดไวรัส 
๔. มีฐานข้อมูลมีการUpdate เป็นปัจจุบัน 
๕. มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ 
๒.๓ กลยุทธ์ที๓่สนับสนุนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มาปฏิบัติ 
๒.๓.๑ เป้าประสงค์สถานศึกษามีการบริหารจัดการและด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการจัดการตาม
แนวทางกรพัฒนาของประเทศและต้นสังกัดโดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพและความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา พ.ศ ๒๕๖๒ 
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ 
๑) โครงการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษา มอบหมายมา
ปฏิบัติสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย นโยบายต่างๆ เช่น 
-โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวะโดยมุ่งเน้นฐานสมรรถนะและกระบวนการวิจัย 
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-โครงการการขับเคลื่อนการประกนคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกนคุณภาพการศึกษา พ. ศ ๒๕๖๒ 
- โครงการอาชีวมีดีเรียนที่นี่มีอนาคต 
- โครงการฝีมือชนคนอาชีว จิตอาสาบริการสังคม 
- การขับเคลื่อนปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
- แนวทางขับเคลื่อนการมีงานท า 
- แนวทางขับเคลื่อนเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
  ๒.๓.๓ ตัวช้ีวัด 
  มีการนิเทศ ติดตามเสริมแรงและสรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอเนื่องตาม
กระบวนการPDCA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโครงการทุกกิจกรรม ๒.๔ กลยุทธ์ที่๔พัฒนางานประ
กนคุณภาพให้เป็นระบบ 
  ๒.๔.๑ เป้าประสงค์มีระบบการประกนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพผ่าน
การประเมินประก่นคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  
  ๒.๔.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) การประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจระบบงานประกนคุณภาพ 
   ๒) โครงการอบรมการประกนคุณภาพการศึกษา 
   ๓) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๒.๔.๓ ตัวช้ีวัด 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพและได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานภายนอกพันธกิจที่๓ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็่นหน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
๑.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑เพ่ือสร้างความมือกรบบุคลชุมชน องค์กรต่างๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมสู่สังคมการเรียนรู้เห 
๒.กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่๓ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็่นหน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน มีจ านวน๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๒.๑ กลยุทธ์ที๑่สร้างความร่วมมือในการร่วมกนพัฒนาการศึกษาจาก องค์การชุมชน และบุคคล   
 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์มีบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆยินดีให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาการและวิชาชีพ 
   ๒) โครงการฝี มือชนคนอาชีวะ จิตอาสาบริการสังคม 
   ๓) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
   ๔) โครงการจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา 
๒.๑.๓ ตัวช้ีวัด 
       จ านวนและความส าเร็จของบุคล ชุมชน และองค์กรต่างๆที่ให้ความมือเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแต่ละโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๒.๒กลยุทธ์ที๒่  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็่นหน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพน ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนท้องถิน่และตลาดแรงงาน 
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  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์ผู้เรียน และประชาชนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
   ๒) หลักสูตรระยะสั้น 
   ๓) โครงการฝี มือชนคนอาชีวะ จิตอาสาบริการสังคม 
  ๒.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
  จ านวนครั้งและระดับความพึงพอใจของกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
ค่าเฉลี่ยเทียบกบเกณฑ์ตั้งแต่๓.๕๑ - ๕.๐๐ ไม่น้อยกวาร้อยละ ๖๐ 
 
พันธกิจที ่๔ ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม หรือ อาชีวะวิถีพุทธ  
๒. กลยุทธ์ พันธกิจที่๔ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจิตอาสา ตามแนวทาง 
สถานศึกษาคุณธรรมีจ านวน๑กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๒.๑ กลยุทธ์ที๑่ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น รูปธรรม 
  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม หรือ
อาชีวะวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นคนดี มีวินัย โดยหลักแนวทางตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ 
   ๑) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม หรืออาชีวะวิถีพุทธ 
   ๒) โครงการส่งเสริมการจัดท า/โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษากิจกรรม กลุ่ม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆ เช่น 
   - โครงการแช่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา 
   - โครงการอบรมคุณธรรม 
   - โครงการบริจาคโลหิต 
   - โครงการปลูกป่า 
   - โครงการวันครู รับน้อง 
   ๒.๑.๓ ตัวช้ีวัด 
   มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและสรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอเนื่อง
ตามกระบวนการPDCA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโครงการ ทุกกิจกรรม 
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๓.๕ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๑ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถศึกษาต่อมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการวยงานหนและผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ที่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ และการประยุกต์ใช้ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๑ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนชันปี สุดท้ายทีคาดว่าจะจบ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อย  

   ปวช/ ปวส กวาร้อยละ๖๐  
๒ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตาม

ผู้ส าเร็จการศึกษา     เพ่ือส ารวจการได้งานท าและความ ผู้ส าเร็จการศึกษาปทีี่ผ่านมา  - ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อ  
 พอใจ  มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  

    ไม่น้อยกวาร้อยละ๖๐  
    - ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  
    ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ  
    ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ประกอบการ  
    และ/หรือ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  
    ตั้งแต๓่.๕๑ - ๕.๐๐ ขึ้นไป  
    ไม่น้อยกวาร้อยละ๖๐  
๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและ นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ผู้เรียนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  ไม่น้อยกวาร้อยละ๘q  
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 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

๔ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน ผู้เรียนการปฐมนิเทศนักเรียน  
  ปรับตัวในรั้ววิทยาลัย  นักศึกษาใหม่ไม่น้อยกวาร้อยละ๘๐  

๕ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จ ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน ผู้เรียนการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
นักศึกษา การศึกษามีความพร้อมในการออกสู่  นักศึกษาใหม่ไม่น้อยกวาร้อยละ๘๐  

  สังคมภายนอก    
๖ โครงการการสอบ V-net เพ่ือทดสอบมาตรฐานความรู้ ผู้เรียนชันปีสุดท้ายทีาจะส าเร็จคาดว่า ผู้เรียนที่มี คะแนนเฉลี่ยานการทดสอบ  
   การศึกษา ทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) >  
    ๔๐%  

๗ โครงการลงนามความร่วมมือ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม ลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือ  
 (MOU)ระหว่างสถานศึกษาและ  สถานศึกษาและสถานประกอบการ (MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถาน  
 สถานประกอบการ หน่วยงาน   ประกอบการ หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม   เข้าฝึกงานตามหลักสูตร่อผู้เรียนไม่  
 หลักสูตร   เกิน ๑:๕๐  
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พันธกิจที่๑ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ ครูแต่ละคนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเน้นฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่๒พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดท า เพ่ือยกระดับคุณภาพในการจัดการ จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุงเน้นฐาน เรียนการสอน  เรียนรู้รายวิชาครบถ้วน สมบูรณ์ด้วย 
 สมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม   เทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลายมุ่งเน้น 
 จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ   ฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม 
 อันพึงประสงค์และปรัชญาของ   จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
 เศรษฐกิจพอเพียง   อันพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
๒ โครงการสงเสริมพัฒนาแผนการเรียน

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

เพ่ือสงเสริมการใช้สื่อการเรียน การ
สอน 

ทุกรายวิชามีสื่อประกอบการสอน ครูผู้สอนทุกรายวิชาใช้สื่อและ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้  

๓ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพฝ่ายงานหลัก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 

ครูและบุคคลากรในสถานศึกษา ครูและบุคลกรผู้สอนเข้าใจงานสามารถ
น าไปปฎิบัติได ้

  สอน   
๔ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนสอน ครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน ๑ 

เรื่องต่อภาคเรียน 
ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการท าวิจัยใน 
ชั้นเรียนโดยให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข 
ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนด้วย 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
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พันธกิจที่๒ บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเกียนบการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทุกคนที่ได้รับการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่๑ สรรหาและพัฒนาครูและบุคคลการทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง   เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูและ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน - ครูทุกคนประเมินตนเองตามแบบ 
 ของครู และบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา  ประเมินสมรรถนะ 
    - บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
    ตามบทบาท หน้าที่ 
๒ โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูและ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ครูและบุคลากรไดI้ปอบรม/ประชุม/ 
 ทัศนศึกษา/ดูงาน บุคลากรทางการศึกษา  สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน ด้านวิชาการ 
    หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา 
    ที่สอนไมน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อปี ต่อ

คน 
     

 
 
 
 
พันธกิจที่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่๒ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 
 
 
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิ 

ทัศน์ 
เพ่ือสร้างบรรยากาศที ่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่าง 
แดนดิน 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแล 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ 
ปลอดภัยสงเสริมบรรยากาศแห่ง 
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

๒ โครงการปรับปรุงงานอาคารสถาน เพ่ือให้มีอาคารสถานที่เพียงพอ ทุกสาขาวิชามีอาคารสถานที่ใน 
สถานศึกษา มีสถานที่ ห้องเรียน/ 
ห้องปฏิบัติการ/โรง'ฝึนงาน 
/ศูนย์วิทยบริการ เพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 

 

 เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนพอเพียงเหมาะสม  
     
     
๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการเรียน ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนมีครุภัณฑ์ สถานศึกษามีครุภัณฑ์ สื่อการเรียน  

 การสอน พอเพียง การสอน เพียงพอต่อการจัดการเรียน  
    การสอน  
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 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

๔ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพ นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้ ประโยชน์ สถานศึกษา มีการน าเทคโนโลยี  

สารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ การจัดการเรียนการสอน เข้าถึงข้อมูล คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ  
    ระบบฐานข้อมูลอยา่งน้อย๕ ประเภท  
    อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิ ภาพ คือ  
    ๑. มีระบบป้องกนผู้บุกรุกระบบ  
    ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
    ๒. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ  
    ฐานข้อมูลอยา่งชัดเจน  
    ๓. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti virus  
    เพ่ือป้อนกันไวรัสและก าจัดไวรัส  
    ๔. มีฐานข้อมูล มีการUpdate  
    เป็นปัจจุบัน  
    ๕. มีการส ารองฐานข้อมูลอยา่ง  
    สม่ าเสมอ  
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พันธกิจที่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้สงเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริหารจัดการและด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนาของประเทศและต้นสังกัดโดยการประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา พ. ศ 2561  
กลยุทธ์ที่๓ สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดมาปฏิบัติ 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๑ โครงการการพัฒนาคุณภาพ เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและทิศทา ครูทุกคน มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 การจัดการเรียนการสอนอาชีวะ ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
 โดยมุ่งเน้นฐานสมรรถนะและ ของประเทศและต้นสังกดั สว่างแดนดิน อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
 กระบวนการวิจัย   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  
๒ โครงการการขับเคลื่อนการประกนั เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและทิศทา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุค มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  

คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
 การประกนคุณภาพการศึกษา ของประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการPDCA  
 พ.ศ. ๒๕๖๑   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกจิกรรม  
๓ โครงการอาชีวะมีดีเรียนที่นี่มี เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและทิศทา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  

อนาคต ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
  ของประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการPDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   

ทุกโครงการ ทุกกิจรรม 
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 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๔ โครงการฝี มือชนคนอาชีวะ เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคล มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 จิตอาสาบริการสังคม ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
   ของประเทศและต้นสังกัด  อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  

๕  แนวทางขับเคลื่อนการมีงานท า เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา  สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  

  ของประเทศและต้นสังกดั  อย่างตอเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  

๖ แนวทางขับเคลื่อนเพ่ิมปริมาณผู้เรียน เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  

  ของประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างตอเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจรรม  

๗ การขับเคลื่อนปรับภาพลักษณ์ เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคล มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 อาชีวศึกษา ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนาของ ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
  ประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างตอเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  
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พันธกิจที่๒ บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้สงเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบการเรียนรู้ อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ มีระบบการประกนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
กลยุทธ์ที่๔ พัฒนางานประกนคุณภาพให้เป็นระบบ 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๑ การประชุมสร้างความตระหนักและ เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้า ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุก สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพ  
 ความเข้าใจระบบงานประกนคุณภาพ ระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา คน และไดรั้บการประเมินจากหน่วยงานตน้  
    สังกดัหรือหน่วยงานภายนอก  
๒ โครงการอบรมการประกนัคุณภาพ เพื่อรวมกนขบัเคล่ือนงานประกนั ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุก   

การศึกษา คุณภาพของสถานศึกษา คน   
      
      
      
๓ จดัท ารายงานผลการประเมินตนเอ เพื่อจดัท ารายงานผลการประเมิน ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้   

ตามมาตรฐานการศึกษาของ ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ของ ตน้ สังกดั ตามมาตรฐานการศึกษา   
 สถานศึกษาและ แผนการจดัการ สถานศึกษาและแผนการจัด การศึกษา  ของ สถานศึกษาและแผนการจัด   
 ศึกษาของสถานศึกษาไปยงั ของสถานศึกษาไปยงั หน่วยงานตน้ การศึกษาของ สถานศึกษา   
 หน่วยงานตน้สังกดั สังกดั    
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พันธกิจที่๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเปน็หน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิน่และตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ มีบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆยินดีให้ความมือกับ สถานศึกษา เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
กลยุทธ์ที่๑ สร้างความร่วมมือในการร่วมกนพัฒนาการศึกษาจากชุมชน องค์การชุมชน และบุคคล 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๑ โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ เพ่ือเพ่ิมทักษะและ ประสบการณ ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา จ านวน และความส าเร็จของบุคล ชุมชน  
 ความรู้วิชาการและวิชาชีพ ของผู้เรียน  และองค์กรต่าง ๆที่ให้ความร่วมมือเป็นไป  
    ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแต่ละ  
    โครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
๒ โครงการฝี มือชนคนอาชีวะ จิตอ เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  

บริการสังคม ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
  ของประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อยางตอเนื่องตามกระบวนการ่PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม   
๓ โครงการส่งเสริมการหารายได้ เพ่ือสงเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ จ านวนของผ้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ   

ระหว่างเรียน ของนักเรียน นักศึกษา  ≥ ๑ %   
๔ โครงการจัดหาทุนการศึกษาให้ เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้ จ านวนผู้เรียนที่เรียนดี ประพฤติดี จ านวนทุนต่อผู้เรียนทังหมด ๑ : ๑๐๐  

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน ยากจน    
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พันธกิจที่๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นหน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน  ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ ผู้เรียน และประชาชนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้
กลยุทธ์ที่๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น่หน่วยบริการการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่และตลาดแรงงาน 
 

 แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
๑ โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ของ ทุกสาขาวิชาด าเนินการ>๑ครั้ง ต่อปี จ านวนครั้งและระดับความพึงพอใจของ  
  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย การศึกษา กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
    สู่สังคม คาเฉลี่ยเทียบกบเกณฑ ์  
    ตั้งแต๓่.๕๑ - ๕.๐๐  
    ไม่น้อยกวาร้อยละ๖๐  
๒ หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  

 แกผู้เรียนและประชาชนที่สนใจ สนใจ สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
    อย่างตอเนื่องตามกระบวนการPDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจรรม  
๓ โครงการฝีมือชนคนอาชีวะ จิตอาสา เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายและทิศทา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  

บริการสังคม ในการจัดการตามแนวทางกรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
  ของประเทศและต้นสังกดั อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน อย่างตอเนื่องตามกระบวนการ PDCA  
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ทุกโครงการ ทุกกิจรรม  
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พันธกิจที่๔ ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม หรืออาชีวะวิถีพุทธ เพ่ือการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีม ี
วินัย และสามัคคีโดยหลักแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่๑ ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม 
 

  แผนงาน โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้ าหมาย  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
๑  โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา  เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร  มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ   

 คุณธรรม หรืออาชีวะวิถีพุทธ  คุณธรรม หรืออาชีวะวิถีพุทธ  ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย  สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา   
      อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  อย่างตอเนื่องตามกระบวนการ PDCA   
        และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
        ทุกโครงการ ทุกกิจรรม   

 
๒ โครงการส่งเสริมการจัดท า/โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษากิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆเช่น 

  แผนงาน โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

๒ 
 โครงการแช่งขันกีฬาระดับ  เพ่ือสงเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร  มีการนิเทศ ติดตาม เสริมแรงและ  
 สถานศึกษา  และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคน ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคนในวิทยาลัย สรุปประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  

    ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  อย่างตอเนื่องตามกระบวนการPDCA  
    สว่างแดนดินมีความรัก และสามัคค ี   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        

 
 
 
 
 

     ้      
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แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓ โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสงเสริมใหผู้บ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และบุคลากร  
  และบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียงขอ้งทุกคน ผูมี้ส่วนเก่ียงขอ้งทุกคนในวทิยาลยั  
  ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค อาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  
  สวา่งแดนดิน มีคุณธรรมจริยธรรม   
  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
๔ โครงการบริจาคโลหิต เพ่ือสงเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคน 
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ 
สว่างแดนดิน มีจิตอาสาเสียสละ มี 
เมตตาชวยเหลือผู้อื่น 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และบุคลากร  
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดน

ดิน 
 

    
    
    
๕ โครงการปลูกปา่ เพ่ือสงเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคน 
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ 
สว่างแดนดิน มีจิตสาธารณะ ผู้จัก 
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสวนรวม 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และบุคลากร  
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดน

ดิน 
 

    
    
    
๖ โครงการวันครู รับน้อง เพ่ือสงเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกคน 
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจ 
สว่างแดนดิน มีความรัก ความสามัคคี 
และกตัญญู กตเวทีต่อคร ู

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และบุคลากร  
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดน

ดิน 
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ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
ที ่ ๐๐๑ /๒๕๖๒ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
............................................................... 

 เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิ จสวางแดนดินสอดคล้อง กับ
พระราชบัญญัติโรงเรียน๒๕๕๐พ.ศ. มาตรา ๓๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดังนี้ 
  ๑.นายศุภชัย แจ้งสุข   ผู้รับใบอนุญาต             ประธานกรรมการ 
  ๒.นายบุญจันทร์ เกศาทา   ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  ๓.นายสุเทพ เลิศสงคราม   ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  ๔.นางฉลวย แจ้งสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  ๕.นางสาวณัฐนพิน ธงศรี   ผู้แทนครู                    กรรมการ 
  ๖.นางสาวอภิรดี ศรีหานอก  ผู้แทนครู           กรรมการ 
  ๗.นายนภัสกร   ทุมสุด               ผู้แทนนักเรียน            กรรมการ 
  ๘.นายเจษฏา อุปชา   ผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 ๑.ออกระเบียนและข้อบังคับต่างๆของวิทยาลัย 
 ๒.ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย 
 ๓.ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการวิทยาลัยด้านบุคลากร แผนงานงบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน 
อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กบชุมชน 
 ๔.ก ากับดูแลให้มีระบบการประกนคุณภาพภายในวิทยาลัย 
 ๕.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
 ๖.ให้ความเห็นชอบก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของวิทยาลัย 
 ๗.ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 ๘.พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 ๙.ด าเนินการตามที่กาหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                          เจษฎา  อุปชา 
       ( นายเจษฎา อุปชา ) 
            ต าแหน่ง   ผู้อ านวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคสวางแดนดิน 
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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  
ครั้งที ่ ๐๔ /๒๕๖๒ 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                     ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายศุภชัย แจ้งสุข   ประธานกรรมการ 
  ๒.นายบุญจันทร์ เกศาทา   กรรมการ 
  ๓.นายสุเทพ เลิศสงคราม   กรรมการ 
  ๔.นางฉลวย แจ้งสุข   กรรมการ 
  ๕.นางสาวณัฐนพิน ธงศรี   กรรมการ 
  ๖.นางสาวอภิรดี ศรีหานอก  กรรมการ 
  ๗.นายนภัสกร  ทุมสุด           กรรมการ 
  ๘.นายเจษฏา อุปชา   กรรมการและเลขานุการ 
รายช่ือคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายเข้าร่วมประชุม 
  ๑.นางอัญชลี      แจ้งสุข   ผู้แทนครู  กรรมการ 
  ๒.นายเฉลิม      แสนมิตร                    ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
  ๓.นายอุทิศ         กองแก้ว  ผู้แทนชุมชน  กรรมการ 
  ๔.นายณัฐพงศ ์   ทองธิราช                    ผู้แทนนักเรียน              กรรมการ  

นายศุภชัย แจ้งสุข ประธานประธานคณะกรรมการบริหารได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตาม  
ระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ีเรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ๑  
           ประธานกรประชุม นายศุภชัย แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
กล่าวเปิดการประชุมช่วงบ่าย ประธานการประชุมไม่เรื่องแจ้งให้ทราบ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองผลการประชุมที่ผ่านมา ( ไม่มี ) 
 
ระเบียบว่าระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรอง 
                        เรื่องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา  

๑.เรื่องเสนอรายงานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของวิทยาอาชีวศึกษา 
 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  
๒.การพิจารคณะกรรมการ ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา  

ที่ประชุม รับทราบ รับรองผลการจัดท าตามแผนงาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  

๑.เรื่องเสนอรายงานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของวิทยาอาชีวศึกษา  
เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน  
๒.การพิจารคณะกรรมการ ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ตามล าดับและมีมัติ
รับรองตามเอกสารที่น าเสนอ  

ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๓๐ น.  
 
 
 
ลงชื่อ      เจษฎา   อุปชา 

( นายเจษฎา อุปชา) 
                                                                                                    จัดรายงานการประชุม 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๑.ที่ปรึกษา อ.ศุภชัย แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาต 
๒.ผู้รับผิดชอบ อ.เจษฎา อุปชา  ผู้อ านวยการ 
๓.คณะท างาน    
 ๓.๑.ฝ่ายบริหาร  อ.ศุภชัย แจ้งสุข  
    อ.อัญชลี แจ้งสุข, อ.เจษฎา อุปชา 
 ๓.๒.ฝ่ายปกครอง ว่าที่ร้อยตรียอด เมืองมุงคุณ 
 ๓.๓.ฝ่ายวิชาการ อ.เจษฎา อุปชา  
 ๓.๔.ฝ่ายกิจกรรม อ.อภิรดี ศรีหาน, อ.มัทกานต์ ศรีสุทธิ์ 
 ๓.๕.งานประกนคุณภาพ อ.เจษฎา อุปชา, อ.ณัฐนพิน ธงศรี 
 ๓.๖.แผนกพาณิชยการ อ.ณัฐนพิน ธงศรี   
 ๓.๗.แผนกช่างอุตสาหกรรม อ.ชาติชาย เมืองมุงคุณ 
๔.ตรวจสอบ    
 นายเจษฎา อุปชา  ผู้อ านวยการ 
 
๕.อนุมัต ิ   
 นายศุภชัย แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาต 
 
๖.จัดท ารูปเล่ม    
 อ.อัญชลี แจ้งสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	๑. โครงการอบรมการจัดทำโครงการสอน  แผนการสอนและบันทึกการสอน    ลักษณะ  กิจกรรมก่อนเปิดเรียน
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