
 

ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหาร  
จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ในระยะ 5 ปี (2561 - 2565) จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และใช้  
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  

 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน       
ที่ ได้ร่ วมมือร่วมใจจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระยะ 5 ปี               
(2561 - 2565) ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

  
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
พฤษภาคม 2561 
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สำรบญั 

บทน า  

บทที ่1 ภาพรวมของสถานศึกษา          6 

บทที ่2 มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก        19 

บทที ่3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    26 

บทที ่4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    44 

บทที ่5 การประเมินผลและตรวจคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    51 
ภาคผนวก 
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บทน ำ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (แผน 5 ปี) เป็นกรอบ

แนวคิดทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

สถานศึกษาต่อไปกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา            

พ.ศ. 2561 - 2565 (แผน 5 ปี) จัดท าภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ

หลักการในการศึกษา  

มำตรำ 6 ระบุว่ำ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข  

มำตรำ 7 ระบุว่ำ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย 

รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 มำตรำ 8 ระบุว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักดังนี้ 

  1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 

  2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 มำตรำ 9 กำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักดังนี้ 

  1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

  2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 

  4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
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  6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ทั้งนี้ต้องอาศัย

การด าเนินงานในหมวด 2 – 9 ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด

การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการการศึกษา 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาจัดการ 

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา     

ในสถาบันฯ และสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพ่ือสนองความต้องการ 

ของประชาชนทั้งสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการ 

จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด 

วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ 

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประกำร คือ 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 

3. เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 

5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 

1. ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ

นิสัยและทักษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์          

การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำ

กำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีเพื่อให้ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ

บรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียม ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ 
 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
ส านักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา                  

พ.ศ. 2560 - 2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2560 - 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12             
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5 พันธกิจ ประกอบด้วย 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและ

พัฒนาวิชาชีพ 

5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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บทที่ 1 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ที่ตั้ง   66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 18180 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 -4673    Fax. 0 – 3634 – 4088 
ประวัติวิทยำลัย   

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
เดิมใช้ชื่อว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งที่ 2 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 
และเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
อ านวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ    
วันที่ 18 ธันวาคม 2542  วิทยาลัยเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2543        
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีค าสั่ ง เปลี่ ยนชื่ อวิทยาลัย เทคนิคสระบุรี  แห่ งที่  2                      
เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย           
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 หมายเลขโทรศั พท์ 0 – 3634 – 4673                                                    
Fax. 0 – 3634 – 4673  
ขนำดและท่ีตั้ง 

เนื้อท่ีประมาณ 64 ไร่  วิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
ทิศใต้   ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
ทิศตะวันออก  ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
ทิศตะวันตก  ติดกับถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 

สภำพชุมชน เศรษฐกิจสังคม กำรเมือง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศ

ตะวันตก จดถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็ก ด้านทิศใต้ติดต่อ
กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  พ้ืนที่ให้บริการได้แก่อ าเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี  คือ อ าเภอมวกเหล็ก        
อ าเภอแก่งคอย อ าเภอวังม่วงและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จากอ าเภอปากช่อง จังหวั ดนครราชสีมาฯลฯ         
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี  มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน  ทั้งด้านการเกษตร  และด้าน
อุตสาหกรรม ดังนั้นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ และเกษตรกร 
และอาชีพอ่ืน ๆ 
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วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ท ำกำรเปิดกำรเรียนสอนเม่ือ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๑  
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ และสาขางานก่อสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ภาคบ่าย) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และปวส. 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาดและเทคโนโลยีส านักงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการขาย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ (DVT)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. สาขางานการโรงแรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาด (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานโยธา (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกล (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕9 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕60 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕61 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (DVT) 
 

 
1.2 กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี (ภำคปกติ)  
วิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๓ ปี รับ 
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นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)  หรือเทียบเท่า เปิดสอน ๒ ประเภทวิชา 
๑. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เปิดสอน ๓  สาขางาน   ดังนี้ 
 ๑.๑   สาขางานการบัญชี 
 ๑.๒   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๓   สาขางานธุรกิจค้าปลีก (DVT) 
๒. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  เปิดสอน ๕  สาขางาน  ดังนี้ 

    ๒.๑    สาขางานยานยนต์ 
  ๒.๒    สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
       ๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

  ๒.๔    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๕    สาขางานก่อสร้าง (DVT) 
 ๓. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  เปิดสอน ๑  สำขำงำน  ดังนี้ 
  ๓.๑   สาขางานการโรงแรม (DVT) 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี (ภำคปกติ) 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า เข้า
ศึกษาตามสาขาวิชาดังนี้ 

๑. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขางาน  ดังนี้ 
  ๑.๑     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ๑.๒     สาขางานการบัญชี 

๒. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เปิดสอน 6 สาขางาน ดังนี้  
๒.๑    สาขางานเทคนิคยานยนต์  (DVT) 
๒.๒    สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (DVT) 
๒.๔    สาขางานระบบภาพและเสียง (DVT)  
๒.๕    สาขางานเครื่องมือกล (DVT)  

  2.6    สาขางานโยธา (DVT) 
  



 

 

1.3 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 1.3.1 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกร 
นายราชิน   โพธโิต 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นายราชิน   โพธโิต 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำร 
นายอนุสรณ์  หาญอาษา 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นางสาวลีลาวด ี พรหมบิน 

 
งำนบุคลำกร 

นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 
 

งำนกำรเงิน 
นางสาวมาลี   กอจันกลาง 

 
งำนกำรบญัช ี

นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ ์
 

งำนพัสด ุ
นายอนุสรณ์   หาญอาษา 

 

งำนอำคำรสถำนที ่
นายสุนทร  สีบจูันด ี

 

งำนทะเบยีน 

นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 
 

งำนประชำสัมพันธ ์
นายจกัรพงค์  ถิ่นไกล 

 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 

นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นายณรงค์ชัย  กรศิริวภิา 

 

งำนควำมร่วมมือ 

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายนปคณ  ฉิมช้าง 
 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

นางศิริณภา  กุลสวุรรณ 
 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
นายศักดา   ข าเขียว 

 
งำนครูที่ปรึกษำ 

นางสาวศิริโฉม   วิชัย 
 

งำนปกครอง 
นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู 

 
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

นายวสันต ์สมวงษ์สา 
 

งำนสวัสดิกำรนักเรยีน นักศึกษำ 
นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 

 
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอยีด 
 

งำนพัฒนำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นายไมตรี  ไชยชมภ ู

 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 

 
งำนอำชีวศึกษำระบบทวภิำค ี

นายภัทรพงษ ์ โลบญุ 
 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศร ี

 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์
นายไชยยา  กุลสุวรรณ 

 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

นายศักดิ์ชาย  ชเูรณ ู
 

สำขำวิชำช่ำงอิเลก็ทรอนิกส ์
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
นายจ ารูญ  ก้านล าใย 

 
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 

นายเริงชัย  ก้านล าใย 
 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายศักดา  ข าเขียว 

 
สำขำวิชำกำรบัญชี 

นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 
 

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลกี 

นางสาวณฐัฐนิันท์   เกา้สกุล 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 

นางสาวศิรโิฉม  วิชัย 
 

สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ ์
นายไมตรี  ไชยชมภ ู

 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

นายนิธินัทธ์  น าพา 
 

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
นายนิธินทัธ ์  น าพา 
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1.4 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
1.4.1 คณะกรรมกำรบริหำรชุดปัจจุบัน ตำมที่ตรำสำรจัดตั้งของสถำนศึกษำก ำหนด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
ระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่ง 

1 นายพศ               อดิเรกสาร ประธานกรรมการ 4 

2 นายอนุสรณ์         หาญอาษา ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 4 

3 นายชยันต์           ส่องประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง 4 

4 นายวีระ             พลพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 4 

5 นายกิตติพงศ์        มหิพันธ์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 

6 นายบุญส่ง           คุณสมบัติ ผู้แทนศิษย์เก่า 4 

7 พระหลอด           เขมจิตโต 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อ่ืนในพื้นที่ 
4 

8 พระครูวิสิฐกิจ      จาณุกูล 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อ่ืนในพื้นที่ 
4 

9 นายสวัสดิ์           โสมรักษ ์ ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

10 นายโอฬาร          สีฟ้า ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

11 นายสมบัติ          แก้ววิสูตร ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

12 นายกฤติกร         วาดเขียน ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

13 นายชาญวิทย์       ชัยธีราศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

14 นายถนัด            จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

15 นายชินวงค์         พงษ์นุ่มกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

16 ว่าที่ร้อยตรีกิตติวุฒิ  รุ่งเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

17 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 4 
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1.5 จ ำนวนครู จ ำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
 

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จ ำนวน 
(คน) 

 
สถำนภำพ 

ใบประกอบ
วิชำชีพ 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 ำ 

คร
ูพิเ

ศษ
สอ

น 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
ำเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำต

รี 

ต่ ำ
กว่

ำ 
ปร

ิญ
ญ

ำต
รี 

ช่างยนต์ 5 4 1 5 - - - 5 - 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 5 3 2 5 - - - 5 - 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

ช่างก่อสร้าง 3 2 1 3 - - 1 2 - 

ช่างซ่อมบ ารุง 4 3 1 4 - - - 4 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การบัญชี 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การโรงแรม 1 1 - 1 - - - 1 - 

ธุรกิจค้าปลีก 2 1 1 2 - - 1 1 - 

เทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 2 3 - - - 3 - 

ทักษะชีวิต 6 3 3 6 - - 1 5 - 

รวม 40 27 13 40 - - 6 34 - 
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1.6 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

งานบริหารงานทั่วไป 2 - - - 2 

งานบุคลากร 1 - - - 1 

งานการเงิน 2 - - - 2 

งานการบัญชี 1 - - - 1 

งานพัสดุ 3 - - - 3 

งานอาคารสถานที่ 1 - - - 1 

งานทะเบียน 1 - - - 1 

งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 

รวม 12 - - - 12 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 

งานความร่วมมือ 1 - - - 1 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - - - 1 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 
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1.6 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานครูที่ปรึกษา 1 - - - 1 

งานปกครอง 1 - - - 1 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

ฝ่ำยวิชำกำร 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 

งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 
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1.6 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (บุคลำกรอื่นๆ) (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

นักการภารโรง 6 - - - 6 

ยามรักษาการ 1 - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 

รวม 8 - - - 8 

รวมทั้งสิ้น 37 - - - 37 
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1.7 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันปี  
 (ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 

ยานยนต์ 96 - - 54 - - 50 - - 200 

ไฟฟ้าก าลัง 67 - - 51 - - 44 - - 162 

อิเล็กทรอนิกส์ 14 - - 9 - - 18 - - 41 

ก่อสร้าง - 17 - - 12 - - 15 - 44 

ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 46 - - 56 - - 26 - - 128 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 - - 39 - - 32 - - 113 

การบัญชี 15 - - 28 - - 17 - - 60 

การโรงแรม - 9 - - 4 - - 8 - 21 

ธุรกิจค้าปลีก - 23 - - 8 - - 12 - 43 

รวม 280 49 - 237 24 - 187 35 - 812 
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1.7 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันปี (ต่อ) 
 (ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

เทคนิคยานยนต์ - 13 13 - 16 8 50 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - 12 - - 5 - 17 

ไฟฟ้าก าลัง - 30 7 - 16 18 71 

โยธา - 7 14 - 2 19 42 

เครื่องมือกล - 24 - - 13 - 37 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 36 16 - 14 - 66 

การบัญชี - 14 - - 18 11 43 

รวม - 136 50 - 84 56 326 

 
1.8 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ตารางแสดงค่าร้อยละ ของจ านวนผู้ เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นและ           
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

 
 
 
 

 

หลักสูตร/ระดับชั้น 

 

ผู้เรียนแรกเข้ำของ
รุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
กำรศึกษำปี

กำรศึกษำ ๒๕๖1 
ร้อยละ 

ปกติ ทวิภำคี ปกติ ทวิภำคี 
   ปวช. 280 49 - - - 
   ปวส. - 136 - - - 
 รวม 280 185 - - - 
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1.9 ข้อมูลหลักสูตร 
1.9.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขาวิชา 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 
 

1.9.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) จ านวน 8 สาขาวิชา 
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
เครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง 
โยธา โยธา 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1.10 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

ประเภทอำคำร จ ำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืนๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 10 
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1.11 ข้อมูลงบประมำณ 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
งบบุคลากร 3,630,220.- 
งบด าเนินงาน 3,190,326.- 
งบลงทุน 13,565,600.- 
งบเงินอุดหนุน 9,593,140.- 
งบรายจ่ายอื่น 1,467,800.- 

รวมทั้งสิ้น 31,447,086.- 
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บทที ่2 

มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    
จ านวน  4 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้  

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
  ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส า เร็ จการศึกษาที่ ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านความรู้) 
  ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับคว ามพึงพอใจ               
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ป ี
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1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชี วิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ              
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ป ี
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา

เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 

  ๑.๓.๑  มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยที่ด ี
 ๑.๓.๒  มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๑.๓.๓  มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔  มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓.๕  ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
  ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 

 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเ กี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 

 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน          

ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง (RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๒.๔.๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  ๒.๔.๔   สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ         
ทวิภาค ี
  ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญ/               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
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มำตรฐำนที่ 4 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ควำมโดดเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  ๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4 ผลการแข่งขันอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๒ ควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs) 

 4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
 

 ๔.๓ ควำมโดดเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี ้
  ๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย 
  ๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ 
  4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา 
 

 4.4 ควำมโดดเด่นด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ    
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
  4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท. 
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๔.5 ควำมโดดเด่นด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 
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บทที ่3 

ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนงาน โครงการ โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สูป่ระชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้   

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์     
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ    
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ ์  
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน   
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กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม      
ทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำน โครงกำร ตัวชี้วัด 

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนของหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1  เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ 
     1.2  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
2. กลยุทธ์ 
          พันธกิจที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ                   

มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึง

ประสงค์ด้านความรู้   
  2.1.1 เป้าประสงค์ 
             2.1.1.1 ไดพั้ฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             2.1.1.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 
                             2.1.1.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
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  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการจัดท าแบบทดสอบสอบปลาย 
                            2.1.2.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ด้านอาชีวศกึษา (V-Net)  
                            2.1.2.6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            2.1.2.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
                            2.1.2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ     
                              2.1.3.2  ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 
                              2.1.3.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
                              2.2.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
   2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            2.2.2.2 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจาก          
สถานประกอบการ  
                            2.2.2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
                            2.2.2.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  
                            2.2.2.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
                            2.2.2.6 โครงการอาชีวะบริการ 
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  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต 
                              2.2.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษะที่พึงประสงค ์
  2.3.1 เป้าประสงค์  
                              2.3.1.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
                            2.3.2.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                            2.3.2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพ่ือชุมชน 
                            2.3.2.5 โครงการสอบธรรมศึกษา  
                            2.3.2.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                            2.3.2.7 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10 
                            2.3.2.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
                            2.3.2.9 โครงการวันปิยมหาราช 
                            2.3.2.10 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
                            2.3.2.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
                            2.3.2.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
                            2.3.2.13 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
                            2.3.2.14 โครงการพธิีไหว้ครู 
                            2.3.2.15 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
                            2.3.2.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)  
                            2.3.2.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
                            2.3.2.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ 
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                            2.3.2.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร  
                            2.3.2.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง 
                            2.3.2.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
                            2.3.2.22 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
                            2.3.2.23 โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา  
                            2.3.2.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
                            2.3.2.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
                            2.3.2.26 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง  
                            2.3.2.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
                            2.3.2.28 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
                            2.3.2.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                            2.3.2.30 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  
                            2.3.2.31 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
                            2.3.2.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
                            2.3.2.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 
                            2.3.2.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ" 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.3.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                             2.3.3.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา  
                             2.3.3.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.4.1 เป้าประสงค์  
                              2.4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.4.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.1.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  
                            2.4.2.2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                            2.4.2.3 โครงการน านักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้การศึกษาดูงานสถานประกอบการในฝันสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
                            2.4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ 
                            2.4.3.5 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจหารายได้
ระหว่างเรียน 
                            2.4.3.6 โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
           2.4.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.3.2 ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                              2.4.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.5.1 เป้าประสงค์  
                              2.5.1.1 เพ่ือพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                              2.5.1.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
                              2.5.1.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน           
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                             2.5.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในชั้นเรียน 
                             2.5.2.2 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน  

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
                    2.5.3.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                             2.5.3.2 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือพร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                             2.5.3.3 สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล  
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2.6 กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย   
  2.6.1 เป้าประสงค์  
                             2 .6.1.1  ส่ ง เสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์                  
งานนิทรรศการ หุ่นยนต์และงานวิจัย             
                             2.6.1.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                             2.6.1.3 ได้ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
                            2.6.2.2 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
                            2.6.2.3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
                            2.6.2.4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
                            2.6.2.5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
นิทรรศการ หุ่นยนต์ และงานวิจัย             
                              2.6.3.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                              2.6.3.3 ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ  
 

2.7 กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  2.7.1 เป้าประสงค์  
                             2.7.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                             2.7.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ          
                             2.7.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                             2.7.1.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
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  2.7.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.7.2.1 โ ครงการอาชี วศึ กษาบู รณาการอาชี พติ ดสติ๊ ก เ กอร์ เ คส โทรศั พท์                 
Warp Phone 
                            2.7.2.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
                            2.7.2.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
                            2.7.2.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
                            2.7.2.5 โครงการ พ่ีน้องร้องเพลง เพ่ือห่างไกลยาเสพติด  
                            2.7.2.6 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                            2.7.2.7 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
                            2.7.2.8 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.9 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.10 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.12 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน 
                            2.7.2.13 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
                            2.7.2.14 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
ครูผู้สอน 
                            2.7.2.15 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
                            2.7.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียนและผู้สอน 
                            2.7.2.17โครงการคณิตคิดเร็ว 
                            2.7.2.18 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
                            2.7.2.19 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี 
                            2.7.2.20 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง  
                            2.7.2.21 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 
                            2.7.2.22 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 
                            2.7.2.23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
                            2.7.2.24โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพ                
ระยะสั้น ระดับสถานศึกษา  
                            2.7.2.25 โ ครงการ พัฒนาส่ ง เสริ มทั กษะภาษา อังกฤษ วั นคริ สต์ มาสและ                     
วันขึ้นปีใหม่ 
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                            2.7.2.26 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 
                            2.7.2.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
                            2.7.2.28โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
                            2.7.2.29 โครงการความรู้รอบต้นไม้ 
                            2.7.2.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
  2.7.3 ตัวชี้วัด 
           2.7.3.1 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                              2.7.3.2 ได้ส่ ง เสริมสนับสนุนความโดดเด่ นของผู้ เรียนและความเป็นเลิศใน          
สาขาวิชาชีพ          
                              2.7.3.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ     
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.7.3.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
1. วัตถุประสงค์ 

      1.1 เพ่ือเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นและเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
       1.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพมากขึ้น 
       1.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1.1 เป้าประสงค ์ 
                              2.1.1.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นและเปิดโอกาส
ทางเลือกในการศึกษาตอ่สายอาชีพมากขึ้น 
                              2.1.1.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
                              2.1.1.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
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  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.2 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.3 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
                            2.1.2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  
                            2.1.2.5 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดการออกกลางคัน  
 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

                              2.1.3.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

                              2.1.3.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจน
น าไปสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.1 เป้าประสงค์  

                              2.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.1.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าที ่
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
                            2.2.2.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
                            2.2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
                            2.2.2.4 โครงการนิเทศการสอน  
                            2.2.2.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ครแูละบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.2.3.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายทีว่ิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.3.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 2.3.1 เป้าประสงค์  

                              2.3.1.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.1.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.3 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้
งานกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
                            2.3.2.2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
                            2.3.2.3 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ 
                            2.3.2.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.5 โครงการปรับปรุงห้องท างานพัสดุ 
                            2.3.2.6 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์ 
                            2.3.2.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร 
                            2.3.2.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
                            2.3.2.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพ้ืนที่ซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.10 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
                            2.3.2.12 โครงการทาสีพื้นที่ปฏิบัติงานและพ้ืนที่ safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.13 โครงการติดตั้งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
                            2.3.2.14 โครงการชั้นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
                            2.3.2.16 โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
                            2.3.2.17 โครงการจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.18 โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.19 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
                            2.3.2.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
                            2.3.2.21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
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                            2.3.2.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารทะเบียนแสดงผลการเรียน          
งานทะเบียน 
                            2.3.2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีพลาสติก 
                            2.3.2.24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป 
                            2.3.2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
                            2.3.2.26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีปฏิบัติการแบบหัวกลม 
                            2.3.2.27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 
                            2.3.2.28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.29 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.31 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีเรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
                            2.3.2.33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
                            2.3.2.35 โครงการห้องน้ าน่าใช้ 
                            2.3.2.36 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.3.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
                              2.3.3.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะ
นิสัยที่ดีด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
                              2.3.3.4 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4.1 เป้าประสงค์  
                   2.4.1.1 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 
                   2.4.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
                   2.4.1.3 ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
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  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน 
                            2.4.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ 
แบบ 4 แชนแนล 
                            2.4.2.3 โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอน 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.4.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
                            2.4.2.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
                            2.4.2.7  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาด             
ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
                            2.4.2.8 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษา 
                            2.4.2.10 โครงการติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            2.4.2.11 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
                    2.4.3.1 วิทยาลัยมีสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.3 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2.5 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 2.5.1 เป้าประสงค์  
                   2.5.1.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ทุกฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ 
                   2.5.1.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
                   2.5.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มี

ความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
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  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.5.2.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
                            2.5.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                            2.5.2.3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป 
                            2.5.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
           2.5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
                              2.5.3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
                              2.5.3.3 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.6 กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

 2.6.1 เป้าประสงค์  
                   2.6.1.1 ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้าน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                   2.6.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                   2.6.1.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นที่

ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                   2.6.1.4 สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา 
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                            2.6.2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
                            2.6.2.3 โ ค ร ง ก า ร ค รู ที่ ป รึ ก ษ า พ บ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า วั น                    
(กิจกรรม Home Room) 
                            2.6.2.4  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้ เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ           
กลุ่มมีปัญหา  
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2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                              2.6.3.2 ไดส้่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                              2.6.3.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของ  ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.6.3.4 ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

พันธกิจที่ 3 จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้น าความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
     1.2 เพ่ือให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและสามารถ

ซ่อมบ ารุงเครื่องมอือุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ     
     1.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
2. กลยุทธ์ 

                 พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี ้
       2.1 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 
                             2.1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ 
และปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต         
                             2.1.1.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
                             2.1.1.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน ให้มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์  
                            2.1.2.2 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  
                            2.1.2.3 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
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2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเชื่อม่ันในการออกปฏิบัติงาน
ให้บริการวิชาชีพในชุมชน 
                              2.1.3.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ     
                              2.1.3.3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน 
  2.2.1 เป้าประสงค์ 
                             2.2.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี    
                             2.2.1.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
                             2.2.1.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
                            2.2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
                            2.2.2.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี      
                            2.2.2.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับ ปวช.1 
                            2.2.2.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
                            2.2.2.6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
                            2.2.2.7 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
                            2.2.2.8 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปี 
                            2.2.2.9 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา   
                            2.2.2.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
                            2.2.2.11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
                            2.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
                            2.2.2.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
                            2.2.2.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
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                             2.2.2.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจ       
ค้าปลีก 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี      
                              2.2.3.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
                              2.2.3.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

 2.3 กลยุทธ์ที่ 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
  2.3.1 เป้าประสงค์ 
                              2.3.1.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  
                              2.3.1.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.1.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  
                            2.3.2.2 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง) 
                            2.3.2.3 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ  
                            2.3.2.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
(อินโดนีเซีย) 
                            2.3.2.5 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
                            2.3.2.6 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
                            2.3.2.7 โครงการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ เขี ยนแผนการฝึกอาชีพร่ วมกับ              
สถานประกอบการและลงนามความฯ 
                            2.3.2.8 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า กั บ                      
สถานประกอบการ (พ่ีสอนน้อง) 
                            2.3.2.9 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
                            2.3.2.10 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 
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                           2.3.2.11 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศฯ                              

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  
                              2.3.3.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.3.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.3.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
         1.2 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ

ถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
        1.3  เ พ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ ได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

 2.1.1 เป้าประสงค์  
                   2.1.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
                   2.1.3.1 มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที ่4 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

4.1 แผนกำรรับนักเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ปกติ 

ที่ 
ประเภทวิชำ/สำขำงำน/

สำขำวิชำ 

เป้ำหมำยกำรรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

ปีกำรศึกษำ 

2564 

ปีกำรศึกษำ 

2565 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

1 ยานยนต ์ 40 40 40 40 40 200 

2 ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 40 40 40 40 40 200 

3 ไฟฟ้าก าลัง 40 40 40 40 40 200 

4 อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 40 40 40 200 

5 ก่อสร้าง 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 40 40 40 40 40 200 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40 40 200 

3 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

1 การโรงแรม 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 300 300 300 300 300 1,500 
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4.2  แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ 

ที่ 
ประเภทวิชำ/สำขำงำน/

สำขำวิชำ 

เป้ำหมำยกำรรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

ปีกำรศึกษำ 

2564 

ปีกำรศึกษำ 

2565 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

1 เทคนิคยานยนต ์ 20 20 20 20 20 100 

2 
เทคนิคซ่อมตัวถังและสี

รถยนต์ 
20 20 20 20 20 100 

3 เครื่องมือกล 20 20 20 20 20 100 

4 ไฟฟ้าก าลัง 20 20 20 20 20 100 

5 ระบบภาพและระบบเสียง 20 20 20 20 20 100 

6 โยธา 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 20 20 20 20 20 100 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 160 160 160 160 160 800 

 

4.3 แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ 

ที่ 
ประเภทวิชำ/สำขำงำน/

สำขำวิชำ 

เป้ำหมำยกำรรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

ปีกำรศึกษำ 

2564 

ปีกำรศึกษำ 

2565 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

1 เทคนิคเครื่องกล 20 20 20 20 20 100 

2 ไฟฟ้าก าลัง 20 20 20 20 20 100 

3 โยธา 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 20 20 20 20 20 100 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 100 100 100 100 100 500 
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4.4 กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรง ร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

4.4.1 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรวิทยำลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
6. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี 
4.4.2 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพ่ิมประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน

สถานศึกษา 
4. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5. ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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4.4.3 บทบำทและหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่  และความรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน       

การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข ์
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.4.4 บทบำทและหน้ำที่ของรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผน         
การปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  โดยช่วย
ปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ 

1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
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3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ และตาม 
อัธยาศัย 

5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและให้บริการ 

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.4.5 บทบำทและหน้ำที่ของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ท าการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ

ชัดเจน และเท่ียงตรง 
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอ่ืนๆ ด้วยความเต็มใจ 

และเต็มความสามารถ 
11. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4.4.6 บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ เจ้ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำว 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชา 

มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 

4.4.7 บทบำทและหน้ำที่ของนักกำรภำรโรง และยำม 
4.4.7.1 นักกำรภำรโรง 

1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ท าความสะอาดในอาคารส านักงานอาคารเรียน และ 
อาคารอ่ืน ๆ 

2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานท าความสะอาดและอ่ืน  ๆ พ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา  สวนต้นไม้ลาน
เอนกประสงค ์ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้ า ทางระบายน้ า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา 

3. ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์ 
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.4.7.2 ยำม 
1. เฝ้าสถานที ่ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

4.4.8 บทบำทและหน้ำที่ของผู้ปกครอง 
1. ศึกษาท าความเข้าใจกฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษา 

ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน 
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย 

ตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ     

ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา 
4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเก่ียวกับการ 

ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน 
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน และ

สถานศึกษา 
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
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4.4.9 บทบำทและหน้ำที่ของผู้เรียน 
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อก าหนด

ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย ์
ที่สมบูรณ ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

4.4.10 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำน 
เพ่ือให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้วิทยาลัยฯ  จึงก าหนดรูปแบบ
กระบวนการก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้ 

 

4.4.10.1 กำรก ำกับติดตำม 
1. จัดระบบการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ/

วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการก ากับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการด าเนินการ/ระหว่าง

การด าเนินการ/สิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความส าเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการด าเนินการ 

3. จัดท าแบบประเมินผลเพื่อติดตามการท างานแต่ละข้ันตอน 
4. การก ากับติดตาม เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

4.4.10.2 กำรตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายท าการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน 

1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง 
2. การตรวจสอบภายนอก ด าเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 

4.4.10.3 กำรรำยงำน 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน 

ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแบบการรายงานผลการด าเนินการ 
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามค าสั่งวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือรายงาน 

ผลในภาพรวมของสถานศึกษา 
3. จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 

กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ           
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน โดยใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ       
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ซึ่งประกอบด้วย         
4 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการรวม      
๔  คณะคือ  

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะอนุกรรมการติดตาม   

๒) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่จัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                    

๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่แนะน า ปรึกษานิเทศ
แก่ครู และบุคลากรเป็นรายบุคคลโดยต้องศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ วางแผนก าหนดทางเลือก               
สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา      
โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบตามบริบทของตนเอง ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา รายงานผลการตรวจติดตามพร้อมข้อเสนอแนะ 
  ๔) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าที่จัดท าแผนการประเมินและก าหนดเวลา
การประเมิน จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เกณฑ์การประเมิน แก่ครู บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน น าผลการประเมินตนเอง            
ได้แก่ จุดเด่นและจุดด้อยของวิทยาลัยฯ เข้าที่ประชุม จัดท ายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาคุณภาพบรรจุ     
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 
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1. กำรวำงแผนงำน ให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน
ว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในด้านใด ระดับใด มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ
มีการวางแผนกิจกรรม เพ่ือการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการก ากับ
ติดตาม 

 2.  กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามแผนมีกลไกการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ  ตามตารางที่ก าหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 

3.  กำรตรวจสอบติดตำม  มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ     
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินการ
ด าเนินงานและรายงานผลต่อที่ประชุม 

4.  กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยต่อไปหากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด วิงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง โดยการ
ก าหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการด าเนินการ  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร 
ครู เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
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ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ก ำหนดติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในของวิทยำลัยฯ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพือ่พัฒนำวิทยำลัยฯ 

พิจำรณำผลกำรด ำเนินกำร 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน
ต้นสังกัดและ สมศ. 

มำตรฐำนกำรศกึษำ
ของวิทยำลัยฯ 

แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ

วิทยำลัยฯ 
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาจากการศึกษาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาข อง
วิทยาลัยฯ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศกึษาของ

วิทยาลัยฯ 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

เสนอคณะกรรมการ 

สถานศึกษาพิจารณา 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
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บทที่ 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ที่ตั้ง   66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น ้าตกเจ็ดสาวน้อย ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 18180 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 -4673    Fax. 0 – 3634 – 4088 
ประวัติวิทยาลัย   

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
เดิมใช้ชื่อว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งที่ 2 ประกาศจัดตั งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด้าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 บนเนื อที่ประมาณ 64 ไร่  ก้าหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 
และเปิดท้าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
อ้านวยการ 3 ชั น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั น 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 4 ชั น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ    
วันที่ 18 ธันวาคม 2542  วิทยาลัยเปิดท้าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2543        
ส้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีค้ าสั่ ง เปลี่ ยนชื่ อวิทยาลัย เทคนิคสระบุรี  แห่ งที่  2                      
เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันตั งอยู่ เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น ้าตกเจ็ดสาวน้อย           
ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 หมายเลขโทรศัพท์ 0  – 3634 – 4673                                                    
Fax. 0 – 3634 – 4673  
ขนาดและท่ีตั้ง 

เนื อท่ีประมาณ 64 ไร่  วิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี  
ทิศเหนือ  ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
ทิศใต้   ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
ทิศตะวันออก  ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
ทิศตะวันตก  ติดกับถนนมิตรภาพ – น ้าตกเจ็ดสาวน้อย 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจสังคม การเมือง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศ

ตะวันตก จดถนนมิตรภาพ – น ้าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็ก ด้านทิศใต้ติดต่อ
กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  พื นที่ให้บริการได้แก่อ้าเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี  คือ อ้าเภอมวกเหล็ก        
อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอวังม่วงและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จากอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฯลฯ         
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี  มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน  ทั งด้านการเกษตร  และด้าน
อุตสาหกรรม ดังนั นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ และเกษตรกร 
และอาชีพอ่ืน ๆ 
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ท าการเปิดการเรียนสอนเมื่อ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ และสาขางานก่อสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก้าลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ภาคบ่าย) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และปวส. 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาดและเทคโนโลยีส้านักงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการขาย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ (DVT)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล (เครื่องมือกลและซ่อมบ้ารุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. สาขางานการโรงแรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานติดตั งไฟฟ้า (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีส้านักงาน (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาด (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานโยธา (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื อ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกล (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕9 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕60 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕61 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (DVT) 
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1.2 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี (ภาคปกติ)  

วิทยาลัยเปิดท้าการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๓ ปี รับ 
นักศึกษาที่จบชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)  หรือเทียบเท่า เปิดสอน ๒ ประเภทวิชา 

๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เปิดสอน ๓  สาขางาน   ดังนี  
 ๑.๑   สาขางานการบัญชี 
 ๑.๒   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๓   สาขางานธุรกิจค้าปลีก (DVT) 
๒. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เปิดสอน ๕  สาขางาน  ดังนี  

    ๒.๑    สาขางานยานยนต์ 
  ๒.๒    สาขางานซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล 
       ๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก้าลัง 

  ๒.๔    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๕    สาขางานก่อสร้าง (DVT) 
 ๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เปิดสอน ๑  สาขางาน  ดังนี้ 
  ๓.๑   สาขางานการโรงแรม (DVT) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี (ภาคปกติ) 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรวิชาชีพชั นสูง รับผู้ส้าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  และผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า เข้า
ศึกษาตามสาขาวิชาดังนี  

๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขางาน  ดังนี  
  ๑.๑     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ๑.๒     สาขางานการบัญชี 

๒. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 6 สาขางาน ดังนี   
๒.๑    สาขางานเทคนิคยานยนต์  (DVT) 
๒.๒    สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก้าลัง  (DVT) 
๒.๔    สาขางานระบบภาพและเสียง (DVT)  
๒.๕    สาขางานเครื่องมือกล (DVT)  

  2.6    สาขางานโยธา (DVT) 
  



ก 

 

1.3 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 1.3.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกร 
นายราชิน   โพธโิต 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นายราชิน   โพธโิต 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำร 
นายอนุสรณ์  หาญอาษา 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

นางสาวลีลาวด ี พรหมบิน 
 

งำนบุคลำกร 

นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 
 

งำนกำรเงิน 

นางสาวมาลี   กอจันกลาง 
 

งำนกำรบญัช ี
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ ์

 

งำนพัสด ุ

นายอนุสรณ์   หาญอาษา 
 

งำนอำคำรสถำนที ่
นายสุนทร  สีบจูันด ี

 

งำนทะเบยีน 
นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 

 
งำนประชำสัมพันธ ์

นายจกัรพงค์  ถิ่นไกล 
 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 

 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นายณรงค์ชัย  กรศิริวภิา 

 

งำนควำมร่วมมือ 
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 
งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายนปคณ  ฉิมช้าง 
 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นางศิริณภา  กุลสวุรรณ 
 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

นายศักดา   ข าเขียว 
 

งำนครูที่ปรึกษำ 

นางสาวศิริโฉม   วิชัย 
 

งำนปกครอง 

นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู 
 

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

นายวสันต ์สมวงษ์สา 
 

งำนสวัสดิกำรนักเรยีน นักศึกษำ 

นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
 

งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอยีด 
 

งำนพัฒนำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นายไมตรี  ไชยชมภ ู

 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 

 
งำนอำชีวศึกษำระบบทวภิำค ี

นายภัทรพงษ ์ โลบญุ 
 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศร ี

 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์
นายไชยยา  กุลสุวรรณ 

 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

นายศักดิ์ชาย  ชเูรณ ู
 

สำขำวิชำช่ำงอิเลก็ทรอนิกส ์

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
นายจ ารูญ  ก้านล าใย 

 
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 
นายเริงชัย  ก้านล าใย 

 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายศักดา  ข าเขียว 
 

สำขำวิชำกำรบัญชี 

นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 
 

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลกี 

นางสาวณฐัฐนิันท์   เกา้สกุล 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 
นางสาวศิรโิฉม  วิชัย 

 

สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ ์
นายไมตรี  ไชยชมภ ู

 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

นายนิธินัทธ์  น าพา 
 

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
นายนิธินทัธ ์  น าพา 

 

9 



๑๐ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.4 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1.4.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายพศ               อดิเรกสาร ประธานกรรมการ 4 

2 นายอนุสรณ์         หาญอาษา ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 4 

3 นายชยันต์           ส่องประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง 4 

4 นายวีระ             พลพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 4 

5 นายกิตติพงศ์        มหิพันธ์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 

6 นายบุญส่ง           คุณสมบัติ ผู้แทนศิษย์เก่า 4 

7 พระหลอด           เขมจิตโต 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อ่ืนในพื นที่ 
4 

8 พระครูวิสิฐกิจ      จาณุกูล 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อ่ืนในพื นที่ 
4 

9 นายสวัสดิ์           โสมรักษ ์ ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

10 นายโอฬาร          สีฟ้า ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

11 นายสมบัติ          แก้ววิสูตร ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

12 นายกฤติกร         วาดเขียน ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

13 นายชาญวิทย์       ชัยธีราศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

14 นายถนัด            จ้าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

15 นายชินวงค์         พงษ์นุ่มกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

16 ว่าที่ร้อยตรีกิตติวุฒิ  รุ่งเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

17 ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 4 



๑๑ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.5 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
สอ

น 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า 
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

ช่างยนต์ 5 4 1 5 - - - 5 - 

ช่างไฟฟ้าก้าลัง 5 3 2 5 - - - 5 - 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

ช่างก่อสร้าง 3 2 1 3 - - 1 2 - 

ช่างซ่อมบ้ารุง 4 3 1 4 - - - 4 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การบัญชี 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การโรงแรม 1 1 - 1 - - - 1 - 

ธุรกิจค้าปลีก 2 1 1 2 - - 1 1 - 

เทคนิคพื นฐาน 3 1 2 3 - - - 3 - 

ทักษะชีวิต 6 3 3 6 - - 1 5 - 

รวม 40 27 13 40 - - 6 34 - 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.6 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทั่วไป 2 - - - 2 

งานบุคลากร 1 - - - 1 

งานการเงิน 2 - - - 2 

งานการบัญชี 1 - - - 1 

งานพัสดุ 3 - - - 3 

งานอาคารสถานที่ 1 - - - 1 

งานทะเบียน 1 - - - 1 

งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 

รวม 12 - - - 12 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 

งานความร่วมมือ 1 - - - 1 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - - - 1 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

 
 
 



๑๓ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.6 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานครูที่ปรึกษา 1 - - - 1 

งานปกครอง 1 - - - 1 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 

งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 

 
 
 
 
 
  
 



๑๔ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.6 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา (บุคลากรอื่นๆ) (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

นักการภารโรง 6 - - - 6 

ยามรักษาการ 1 - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 

รวม 8 - - - 8 

รวมทั้งสิ้น 37 - - - 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

1.7 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี  
 (ปีท่ีจัดท ารายงาน ส้ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 

ยานยนต์ 96 - - 54 - - 50 - - 200 

ไฟฟ้าก้าลัง 67 - - 51 - - 44 - - 162 

อิเล็กทรอนิกส์ 14 - - 9 - - 18 - - 41 

ก่อสร้าง - 17 - - 12 - - 15 - 44 

ซ่อมบ้ารุงอุตสาหกรรม 46 - - 56 - - 26 - - 128 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 - - 39 - - 32 - - 113 

การบัญชี 15 - - 28 - - 17 - - 60 

การโรงแรม - 9 - - 4 - - 8 - 21 

ธุรกิจค้าปลีก - 23 - - 8 - - 12 - 43 

รวม 280 49 - 237 24 - 187 35 - 812 
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1.7 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ต่อ) 
 (ปีท่ีจัดท ารายงาน ส้ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

เทคนิคยานยนต์ - 13 13 - 16 8 50 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - 12 - - 5 - 17 

ไฟฟ้าก้าลัง - 30 7 - 16 18 71 

โยธา - 7 14 - 2 19 42 

เครื่องมือกล - 24 - - 13 - 37 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 36 16 - 14 - 66 

การบัญชี - 14 - - 18 11 43 

รวม - 136 50 - 84 56 326 

 
1.8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ตารางแสดงค่าร้อยละ ของจ้านวนผู้ เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นและ           
ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖1 

 
 
 

 

หลักสูตร/ระดับชั้น 

 

ผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาปี

การศึกษา ๒๕๖1 
ร้อยละ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี 
   ปวช. 280 49 - - - 
   ปวส. - 136 - - - 
 รวม 280 185 - - - 
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1.9 ข้อมูลหลักสูตร 
1.9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ้านวน 9 สาขาวิชา 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างซ่อมบ้ารุง ซ่อมบ้ารุงอุตสาหกรรม 
ช่างไฟฟ้าก้าลัง ไฟฟ้าก้าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 
 

1.9.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จ้านวน 8 สาขาวิชา 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
เครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก้าลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง 
โยธา โยธา 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1.10 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืนๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 10 
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1.11 ข้อมูลงบประมาณ 

รายการ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 3,630,220.- 
งบด้าเนินงาน 3,190,326.- 
งบลงทุน 13,565,600.- 
งบเงินอุดหนุน 9,593,140.- 
งบรายจ่ายอื่น 1,467,800.- 

รวมทั้งสิ้น 31,447,086.- 
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บทที ่2 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    
จ านวน  4 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

1.1 ด้านความรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
  ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส า เร็ จการศึกษาที่ ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านความรู้) 
  ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ               
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
 
  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ              
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา

เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 

  ๑.๓.๑  มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยที่ด ี
 ๑.๓.๒  มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๑.๓.๓  มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔  มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓.๕  ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
  ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน          

ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง (RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๒.๔.๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  ๒.๔.๔   สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ         
ทวิภาค ี
  ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญ/               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๔ สถานศกึษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
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มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  ๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4 ผลการแข่งขันอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๒ ความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน    
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs) 
 4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 

 

 ๔.๓ ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย 
  ๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ 
  4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา 
 

 4.4 ความโดดเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ    
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
  4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท. 
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๔.5 ความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 
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บทที ่3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนงาน โครงการ โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สูป่ระชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้   

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์     
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ    
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ ์  
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม      

ทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1  เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ 
     1.2  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
2. กลยุทธ์ 
          พันธกิจที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ                   

มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึง

ประสงค์ด้านความรู้   
  2.1.1 เป้าประสงค ์
             2.1.1.1 ไดพั้ฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             2.1.1.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 
                             2.1.1.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
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  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการจัดท าแบบทดสอบสอบปลาย 
                            2.1.2.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ด้านอาชีวศกึษา (V-Net)  
                            2.1.2.6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            2.1.2.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
                            2.1.2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ     
                              2.1.3.2  ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 
                              2.1.3.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
                              2.2.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
   2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            2.2.2.2 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจาก          
สถานประกอบการ  
                            2.2.2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
                            2.2.2.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  
                            2.2.2.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
                            2.2.2.6 โครงการอาชีวะบริการ 
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  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต 
                              2.2.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษะที่พึงประสงค ์
  2.3.1 เป้าประสงค์  
                              2.3.1.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
                            2.3.2.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                            2.3.2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพ่ือชุมชน 
                            2.3.2.5 โครงการสอบธรรมศึกษา  
                            2.3.2.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                            2.3.2.7 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10 
                            2.3.2.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
                            2.3.2.9 โครงการวันปิยมหาราช 
                            2.3.2.10 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
                            2.3.2.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
                            2.3.2.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
                            2.3.2.13 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
                            2.3.2.14 โครงการพธิีไหว้ครู 
                            2.3.2.15 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
                            2.3.2.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)  
                            2.3.2.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
                            2.3.2.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ 
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                            2.3.2.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร  
                            2.3.2.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง 
                            2.3.2.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
                            2.3.2.22 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
                            2.3.2.23 โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา  
                            2.3.2.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
                            2.3.2.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
                            2.3.2.26 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง  
                            2.3.2.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
                            2.3.2.28 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
                            2.3.2.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                            2.3.2.30 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  
                            2.3.2.31 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
                            2.3.2.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
                            2.3.2.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 
                            2.3.2.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ" 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.3.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                             2.3.3.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา  
                             2.3.3.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.4.1 เป้าประสงค์  
                              2.4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.4.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.1.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  
                            2.4.2.2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                            2.4.2.3 โครงการน านักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้การศึกษาดูงานสถานประกอบการในฝันสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
                            2.4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ 
                            2.4.3.5 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจหารายได้
ระหว่างเรียน 
                            2.4.3.6 โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
           2.4.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.3.2 ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                              2.4.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.5.1 เป้าประสงค์  
                              2.5.1.1 เพ่ือพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                              2.5.1.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
                              2.5.1.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเ รียนและวัยท างาน           
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                             2.5.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในชั้นเรียน 
                             2.5.2.2 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน  

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
                    2.5.3.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                             2.5.3.2 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือพร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                             2.5.3.3 สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล  
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2.6 กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย   
  2.6.1 เป้าประสงค์  
                             2 .6.1.1  ส่ ง เสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์                  
งานนิทรรศการ หุ่นยนต์และงานวิจัย             
                             2.6.1.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                             2.6.1.3 ได้ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
                            2.6.2.2 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
                            2.6.2.3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
                            2.6.2.4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
                            2.6.2.5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
นิทรรศการ หุ่นยนต์ และงานวิจัย             
                              2.6.3.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                              2.6.3.3 ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ  
 

2.7 กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  2.7.1 เป้าประสงค์  
                             2.7.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                             2.7.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ          
                             2.7.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                             2.7.1.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
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  2.7.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.7.2.1 โ ครงการอาชี วศึ กษาบู รณาการอาชี พติ ดสติ๊ ก เ กอร์ เ คส โทรศั พท์                 
Warp Phone 
                            2.7.2.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
                            2.7.2.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
                            2.7.2.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
                            2.7.2.5 โครงการ พ่ีน้องร้องเพลง เพ่ือห่างไกลยาเสพติด  
                            2.7.2.6 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                            2.7.2.7 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
                            2.7.2.8 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.9 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.10 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.12 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน 
                            2.7.2.13 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
                            2.7.2.14 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
ครูผู้สอน 
                            2.7.2.15 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
                            2.7.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียนและผู้สอน 
                            2.7.2.17โครงการคณิตคิดเร็ว 
                            2.7.2.18 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
                            2.7.2.19 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี 
                            2.7.2.20 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง  
                            2.7.2.21 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 
                            2.7.2.22 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 
                            2.7.2.23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
                            2.7.2.24โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพ                
ระยะสั้น ระดับสถานศึกษา  
                            2.7.2.25 โ ครงการ พัฒนาส่ ง เสริ มทั กษะภาษา อังกฤษ วั นคริ สต์ มาสและ                     
วันขึ้นปีใหม่ 
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                            2.7.2.26 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 
                            2.7.2.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
                            2.7.2.28โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
                            2.7.2.29 โครงการความรู้รอบต้นไม้ 
                            2.7.2.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
  2.7.3 ตัวชี้วัด 
           2.7.3.1 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                              2.7.3.2 ได้ส่ ง เสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้ เรียนและความเป็นเลิศใน          
สาขาวิชาชีพ          
                              2.7.3.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ     
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.7.3.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 

      1.1 เพ่ือเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นและเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
       1.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพมากขึ้น 
       1.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1.1 เป้าประสงค ์ 
                              2.1.1.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นและเปิดโอกาส
ทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น 
                              2.1.1.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
                              2.1.1.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
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  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.2 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.3 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
                            2.1.2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  
                            2.1.2.5 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดการออกกลางคัน  
 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

                              2.1.3.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

                              2.1.3.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจน
น าไปสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.1 เป้าประสงค์  

                              2.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.1.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
                            2.2.2.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
                            2.2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
                            2.2.2.4 โครงการนิเทศการสอน  
                            2.2.2.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ครแูละบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.2.3.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายทีว่ิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.3.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 2.3.1 เป้าประสงค์  

                              2.3.1.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.1.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.3 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้
งานกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
                            2.3.2.2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
                            2.3.2.3 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ 
                            2.3.2.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.5 โครงการปรับปรุงห้องท างานพัสดุ 
                            2.3.2.6 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์ 
                            2.3.2.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร 
                            2.3.2.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
                            2.3.2.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพ้ืนที่ซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.10 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
                            2.3.2.12 โครงการทาสีพื้นที่ปฏิบัติงานและพ้ืนที่ safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.13 โครงการติดตั้งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
                            2.3.2.14 โครงการชั้นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
                            2.3.2.16 โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
                            2.3.2.17 โครงการจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.18 โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.19 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
                            2.3.2.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
                            2.3.2.21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
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                            2.3.2.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารทะเบียนแสดงผลการเรียน          
งานทะเบียน 
                            2.3.2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีพลาสติก 
                            2.3.2.24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป 
                            2.3.2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
                            2.3.2.26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีปฏิบัติการแบบหัวกลม 
                            2.3.2.27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 
                            2.3.2.28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.29 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.31 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีเรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
                            2.3.2.33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
                            2.3.2.35 โครงการห้องน้ าน่าใช้ 
                            2.3.2.36 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.3.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
                              2.3.3.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะ
นิสัยที่ดีด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
                              2.3.3.4 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4.1 เป้าประสงค์  
                   2.4.1.1 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 
                   2.4.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
                   2.4.1.3 ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
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  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน 
                            2.4.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ 
แบบ 4 แชนแนล 
                            2.4.2.3 โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอน 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.4.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
                            2.4.2.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
                            2.4.2.7  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาด             
ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
                            2.4.2.8 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษา 
                            2.4.2.10 โครงการติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            2.4.2.11 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
                    2.4.3.1 วิทยาลัยมีสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.3 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2.5 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 2.5.1 เป้าประสงค์  
                   2.5.1.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ทุกฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ 
                   2.5.1.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
                   2.5.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มี

ความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
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  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.5.2.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
                            2.5.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                            2.5.2.3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป 
                            2.5.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
           2.5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
                              2.5.3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
                              2.5.3.3 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.6 กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

 2.6.1 เป้าประสงค์  
                   2.6.1.1 ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้าน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                   2.6.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                   2.6.1.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นที่

ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                   2.6.1.4 สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา 
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                            2.6.2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
                            2.6.2.3 โ ค ร ง ก า ร ค รู ที่ ป รึ ก ษ า พ บ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า วั น                    
(กิจกรรม Home Room) 
                            2.6.2.4  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้ เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ           
กลุ่มมีปัญหา  
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2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                              2.6.3.2 ไดส้่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                              2.6.3.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของ  ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.6.3.4 ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้น าความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
     1.2 เพ่ือให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและสามารถ

ซ่อมบ ารุงเครื่องมอือุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ     
     1.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
2. กลยุทธ์ 

                 พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี ้
       2.1 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 
                             2.1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ 
และปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต         
                             2.1.1.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
                             2.1.1.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน ให้มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์  
                            2.1.2.2 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  
                            2.1.2.3 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
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2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเชื่อม่ันในการออกปฏิบัติงาน
ให้บริการวิชาชีพในชุมชน 
                              2.1.3.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ     
                              2.1.3.3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน 
  2.2.1 เป้าประสงค ์
                             2.2.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี    
                             2.2.1.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
                             2.2.1.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
                            2.2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
                            2.2.2.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี      
                            2.2.2.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับ ปวช.1 
                            2.2.2.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
                            2.2.2.6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
                            2.2.2.7 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
                            2.2.2.8 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปี 
                            2.2.2.9 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา   
                            2.2.2.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
                            2.2.2.11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
                            2.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
                            2.2.2.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
                            2.2.2.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
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                             2.2.2.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจ       
ค้าปลีก 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี      
                              2.2.3.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
                              2.2.3.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

 2.3 กลยุทธ์ที่ 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
  2.3.1 เป้าประสงค ์
                              2.3.1.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  
                              2.3.1.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.1.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  
                            2.3.2.2 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง) 
                            2.3.2.3 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ  
                            2.3.2.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
(อินโดนีเซีย) 
                            2.3.2.5 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
                            2.3.2.6 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
                            2.3.2.7 โครงการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ เขี ยนแผนการฝึกอาชีพร่ วมกับ              
สถานประกอบการและลงนามความฯ 
                            2.3.2.8 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า กั บ                      
สถานประกอบการ (พ่ีสอนน้อง) 
                            2.3.2.9 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
                            2.3.2.10 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 



๔๓ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

                           2.3.2.11 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศฯ                              

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  
                              2.3.3.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.3.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.3.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
         1.2 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ

ถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
        1.3  เ พ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ ได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

 2.1.1 เป้าประสงค์  
                   2.1.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
                   2.1.3.1 มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที ่4 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 แผนการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ 

ที่ 
ประเภทวิชา/สาขางาน/

สาขาวิชา 

เป้าหมายการรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 

2565 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 ยานยนต ์ 40 40 40 40 40 200 

2 ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 40 40 40 40 40 200 

3 ไฟฟ้าก าลัง 40 40 40 40 40 200 

4 อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 40 40 40 200 

5 ก่อสร้าง 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 40 40 40 40 40 200 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40 40 200 

3 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1 การโรงแรม 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 300 300 300 300 300 1,500 
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4.2  แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ 

ที่ 
ประเภทวิชา/สาขางาน/

สาขาวิชา 

เป้าหมายการรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 

2565 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 เทคนิคยานยนต ์ 20 20 20 20 20 100 

2 
เทคนิคซ่อมตัวถังและสี

รถยนต์ 
20 20 20 20 20 100 

3 เครื่องมือกล 20 20 20 20 20 100 

4 ไฟฟ้าก าลัง 20 20 20 20 20 100 

5 ระบบภาพและระบบเสียง 20 20 20 20 20 100 

6 โยธา 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 20 20 20 20 20 100 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 160 160 160 160 160 800 

 

4.3 แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ 

ที่ 
ประเภทวิชา/สาขางาน/

สาขาวิชา 

เป้าหมายการรับ (คน) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 

2565 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 เทคนิคเคร่ืองกล 20 20 20 20 20 100 

2 ไฟฟ้าก าลัง 20 20 20 20 20 100 

3 โยธา 20 20 20 20 20 100 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1 การบัญช ี 20 20 20 20 20 100 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20 20 100 

รวมทั้งสิ้น 100 100 100 100 100 500 
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4.4 การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรง ร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

4.4.1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ให้มีทุก

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
6. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี 
 

4.4.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพ่ิมประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน

สถานศึกษา 
4. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5. ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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4.4.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกีย่วกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน       

การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข ์
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.4.4 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผน         
การปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วย
ปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ 

1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
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3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ และตาม 
อัธยาศัย 

5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและให้บริการ 

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.4.5 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ท าการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ

ชัดเจน และเท่ียงตรง 
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอ่ืนๆ ด้วยความเต็มใจ 

และเต็มความสามารถ 
11. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4.4.6 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชา 

มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 

4.4.7 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง และยาม 
4.4.7.1 นักการภารโรง 

1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ท าความสะอาดในอาคารส านักงานอาคารเรียน และ 
อาคารอ่ืน ๆ 

2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานท าความสะอาดและอ่ืน  ๆ พ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา  สวนต้นไม้ลาน
เอนกประสงค ์ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้ า ทางระบายน้ า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา 

3. ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์ 
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.4.7.2 ยาม 
1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

4.4.8 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง 
1. ศึกษาท าความเข้าใจกฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษา 

ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน 
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย 

ตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ     

ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา 
4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเก่ียวกับการ 

ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน 
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน และ

สถานศึกษา 
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
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4.4.9 บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อก าหนด

ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

4.4.10 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้วิทยาลัยฯ  จึงก าหนดรูปแบบ
กระบวนการก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้ 

 

4.4.10.1 การก ากับติดตาม 
1. จัดระบบการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ/

วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการก ากับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการด าเนินการ/ระหว่าง

การด าเนินการ/สิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความส าเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการด าเนินการ 

3. จัดท าแบบประเมินผลเพื่อติดตามการท างานแต่ละข้ันตอน 
4. การก ากับติดตาม เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

4.4.10.2 การตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายท าการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน 

1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง 
2. การตรวจสอบภายนอก ด าเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 

4.4.10.3 การรายงาน 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน 

ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแบบการรายงานผลการด าเนินการ 
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามค าสั่งวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือรายงาน 

ผลในภาพรวมของสถานศึกษา 
3. จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ           
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน โดยใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ       
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ซึ่งประกอบด้วย         
4 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวม      
๔  คณะคือ  

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะอนุกรรมการติดตาม   

๒) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่จัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                    

๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่แนะน า ปรึกษานิเทศ
แก่ครู และบุคลากรเป็นรายบุคคลโดยต้องศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ วางแผนก าหนดทางเลือก               
สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา      
โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบตามบริบทของตนเอง ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา รายงานผลการตรวจติดตามพร้อมข้อเสนอแนะ 
  ๔) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าที่จัดท าแผนการประเมินและก าหนดเวลา
การประเมิน จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เกณฑ์การประเมิน แก่ครู บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน น าผลการปร ะเมินตนเอง            
ได้แก่ จุดเด่นและจุดด้อยของวิทยาลัยฯ เข้าที่ประชุม จัดท ายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาคุณภาพบรรจุ     
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 
 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 
 
 

1. การวางแผนงาน ให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน
ว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในด้านใด ระดับใด มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ
มีการวางแผนกิจกรรม เพ่ือการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการก ากับ
ติดตาม 

 

 2.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามแผนมีกลไกการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ  ตามตารา งที่ก าหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 
  

3.  การตรวจสอบติดตาม  มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ     
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินการ
ด าเนินงานและรายงานผลต่อที่ประชุม 
  

4.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยต่อไปหากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด วิงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง โดยการ
ก าหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการด าเนินการ  

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร 
ครู เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก าหนดติดตามการด าเนินงาน 

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ 

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

ติดตามผลการด าเนินการเพือ่พัฒนาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาผลการด าเนินการ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายงานผล 

การประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและ สมศ. 

มาตรฐานการศกึษา
ของวิทยาลัยฯ 

แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 



๕๕ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 

   
 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาจากการศึกษาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 



๕๖ 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 (แผน 5 ปี) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

เสนอคณะกรรมการ 

สถานศึกษาพิจารณา 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 


