แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
คานา
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะตามที่
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จาเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป และสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงจาเป็นต้อง
กาหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนการดาเนินการอย่างเหมาะสม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็น
ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2567) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เริ่มจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553)
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ด้ วยวิธี SWOT Analysis จากนั้นกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายในการพัฒนา จัดทากลยุทธ์โครงการและกิจกรรมรองรับ
ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับ
นี้ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นเอกสารที่มี คุณค่าต่อการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะนาแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
28 มีนาคม 2563
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คำชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นในการพัฒนา มาตรฐาน ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
4. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเป็นแนวทางในการนาผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ (Petchaburi Commercial Business Administration
School) ใช้อักษรย่อว่า พ.บ.บ. ได้เปิดทาการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 โดย นางอารี ศรีสม เป็น
ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตจัดตั้งในเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ 199/2 หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีนายนิพนธ์ บัวมณี เป็นผู้จัดการ และนางอารี ศรีสม เป็นอาจารย์ใหญ่ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 - 31 ตุลาคม 2541 ต่อมาโรงเรียนได้ขอบรรจุ นายสมาน สรรพคุณ เป็นอาจารย์ใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2541

2
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 โดย
ให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ในอัตราความจุ
1,530 คน เปิด สอนในระดั บ ปวช. ประเภทวิ ชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางาน
การขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
บริ ห ารธุ ร กิ จ 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช า
การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยในปีการศึกษา 2541
เปิดสอนระดับ ปวส. ปีที่ 1 มีนักเรียน นักศึกษา 260 คน อาจารย์
17 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน นักการ 3 คน คนยาม 1 คน
พ.ศ. 2541 โรงเรียนสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
หลัง 4 ชั้น ห้องเรียน 20 ห้องเรียน ชั้นล่างห้องโถงกลางขนาด 4
ห้องเรียน เป็นห้องสมุดและห้องพยาบาล ส่วนสานักงานใช้ห้องมุขชั้น
ล่างด้านซ้ายของอาคารเป็นสานักงาน ด้านหลัง อาคารเรียนห้องสุขา
ชาย 5 ห้อง ปัสสาวะ 5 ที่ ห้องสุขาหญิง 8 ห้อง ในตัวอาคารเรียน
ด้านบันไดทางขึ้นลงมีห้องส้วมชั้นล่างข้างละ 4 ห้อง และชั้น 2 ชั้น 3
ชั้น 4 มีห้องน้าด้านละ 1 ห้อง ส่วนโรงอาหารเป็นเอกเทศ ตั้ง อยู่
ด้านขวาของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวโล่ง ไม่มีฝา มีห้องขายของ 8 ห้อง ความจุ 600 คน และจัดทา
สนามวอลเลย์ เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล เป็นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ 1 และทา
ถนนเทคอนกรีตด้านหน้าอาคารหลังที่ 1 สู่ทางออกโรงเรียน
พ.ศ. 2542 มีนักเรียน นักศึกษาจานวนมากขึ้น ถึง 619 คน โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 หลัง 3 ชั้น ชั้นที่ 3 จานวน 3 ห้อง ชั้นที่ 2 จานวน 3 ห้อง แต่ละชั้นมีห้องส้วมชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้น 2
และชั้น 3 ชั้นละ 1 ห้อง ชั้นล่างเป็นอาคารสานักงาน และสร้างหอประชุม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลังด้านทิศใต้
โดยด้านหลังหอประชุมเป็น ห้อง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุม 1 ชั้นล่าง (ด้านใน) เป็นห้องส้วมหญิง 4 ห้อง ชั้น
ล่างด้านนอก เป็นห้องส้วมชาย 3 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย 5 ที่ หอประชุมสามารถจุคนได้ 2,800 คน และจัด
ถมดินบริเวณสนามเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นสนามฟุตบอล และใช้แข่งขันกรีฑาด้วย
พ.ศ. 2543 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเป็น 754 คน บรรจุอาจารย์
เพิ่มอีก 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ อีก 1 คน โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อยู่ระหว่าง โรงอาหารและอาคารเรียนหลัง
ที่ 1 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ จุคนได้ห้องละ 80 คน ชั้นที่ 3 จานวน
2 ห้อง ชั้นที่ 2 จานวน 2 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด ส่วนชั้น
ล่างเป็นห้องโถง จุคนได้ 250 คนเป็นห้องประชุม 2 และโรงเรียนได้
สร้างส้วมหลังอาคารที่สร้างใหม่นี้ ที่ปัสสาวะชาย 5 ห้องห้องส้วมหญิง
6 ห้อง และยังได้สร้างส้วมอีก 1 หลัง ต่อจากหอประชุม จานวน 10 ห้อง เพื่อรองรับผู้มาใช้หอประชุมจานวน
มากๆ ด้านหลังโรงอาหาร โรงเรียนได้จัดก่อผนังด้านริมคลอง โดยด้านหน้าเป็ นเหล็กดัด สามารถเป็นโรงพัสดุได้
และได้ขุดคลองบริเวณชิดรั้วด้านทิศใต้ และตะวันออก เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้และเลี้ยงปลาพร้อมกับทารั้วคอนกรีต
ด้านทิศตะวันออกเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา
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พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้สร้างบ้านพักนักการ ภารโรง 1 หลังชั้นเดียว
ด้านหลังหอประชุม ติดกับคลองในโรงเรียนเพื่อให้นักการภารโรงที่ไม่มีที่พักได้
อาศัยพักขณะปฏิบัติหน้าที่และสร้างศาลาที่พักด้านหน้าหอประชุม 5 หลัง
และด้านหลัง หอประชุม ริม คลอง 1 หลัง เพื่อ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ ใ ช้
ประโยชน์ ในการพักผ่อน แยกกลุ่มปฏิบัติการ โดยทาถนนเทคอนกรีตหน้า
หอประชุมโดยตลอดบรรจบกับถนนด้านหน้าโรงอาหาร และด้านหน้าอาคาร
เรียนทั้ง 3 หลัง
พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้สร้างโรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ
นักเรียน นักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวก และสร้างวินัยความเป็นระเบียบ
ในการจอดรถของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็น
สานั ก งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน และใช้ เป็ น ห้ อ งประชุ มอาจารย์ (ห้ อ ง
ประชุม 3)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ได้มารวม
กิจการกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุ รีบริห ารธุ รกิจ โดยใช้ชื่อ โรงเรีย น
พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับปวช.–ปวส. ระดับ
ปวช. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ม. 3 หรือเทียบเท่า เรียน 3 ปี ระดับ
ปวส.รับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เรียน 2 ปี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นายสมาน สรรพคุณ ได้ทาการลาออก
จากตาแหน่งผู้อานวยการ และได้แต่งตั้ง นางอารี ศรีสม เป็นผู้อานวยการ
วันที่ 29 กันยายน 2554 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี โดยเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจาก นางอารี ศรีสม เป็น นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เปลี่ยนผู้จัดการจากนายนิพนธ์ บัวมณี เป็น นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปลี่ยนผู้อานวยการจาก นางอารี ศรีสม เป็น นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี
ตราประจาวิทยาลัย
เครื่ อ งหมายตราของวิ ท ยาลัย อาชี ว ศึก ษาพณิ ชยการเพชรบุ รี คื อ รู ป วงกลมซ้ อ นกั น 2 วง วงนอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลม
ด้านบนเป็นชื่อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี มีดาวคั่นด้านล่างมีข้อความ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ภายในวงกลมเป็นรูปโลก มีเรือสาเภาแล่นบนน้า ซึ่งมีรูป
เพชรรองรับเรือสาเภา อักษรย่อ “อ.พ.พ.”
ความหมายของตราวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
รูปเพชร หมายถึง เพชรบุรี
ด้านบนรูปเพชรเป็นรูปโลก ภายในโลกมีน้าทะเล โดยมีเรือสาเภาตั้งบนเพชร หมายความว่าเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ที่เปิดสอนด้านธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี
สีประจาวิทยาลัย
ขาว – แดง

ศาล

โรง

อาคา
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1.3 ข้อมูลด้านบุคลากร
จานวนบุคลากร
ผู้บริหาร (ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต)
ผู้จัดการ
รองผู้อานวยการ
ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุน

จานวน
1
1
4
10
1
3

20

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.4 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบัน ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
1
2
3 รวม
- สาขาวิชาการบัญชี
28 11 12 51
- สาขาวิชาการตลาด
8
8
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 13 13 56
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
รวมทั้งสิน
66 24 25 115

ระดับ ปวส.
รวม
1
2 รวม ทั้งสิ้น
34 30 64 115
13
13 21
30 28 58 114
20

-

97

58

1.4.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
9
20
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
7
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน
สะดวกซื้อ
รวมทั้งสิน
16
27

20

20

155 270
รวมทั้งสิ้น
29
14
43

1.5 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนในประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ
1.5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 รับ
นักเรียน นักศึกษาที่ จบ ม. 3 หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มี 3 สาขาวิชา ได้แก่
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
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3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2563
รับนักเรียน นักศึกษาที่จบ ม. 6, ปวช. 3 หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มี 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1.6 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี รหัสสถานศึกษา 1376100014
ที่ตั้ง
: 199/2 หมู่ที่ 2 ถนนดอนคาน ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์
: 0-3242-5393, 0-3240-2120
โทรสาร
: 0-3240-2120
Website
: www.ppb.ac.th
E-mail
: ppb.ac.th2556@gmail.com
สังกัด
: สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื้อที่สถานศึกษา : 25 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
อาคาร
: มีดังนี้
1. อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง 4 ชั้น ห้องเรียน 20 ห้องเรียน ชั้นล่างห้อง
โถงกลางขนาด 4 ห้องเรียน เป็นห้องสมุดและห้องพยาบาล ส่วนสานักงานใช้ห้องมุขชั้นล่างด้านซ้ายของอาคาร
เป็นสานักงาน ด้านหลังอาคารเรียนห้องสุขาชาย 5 ห้อง ปัสสาวะ 5 ที่ ห้องสุขาหญิง 8 ห้อง ในตัวอาคารเรียน
ด้านบันไดทางขึ้นลงมีห้องส้วมชั้นล่างข้างละ 4 ห้อง และชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 มีห้องน้าด้านละ 1 ห้อง
2. โรงอาหารเป็นเอกเทศ ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวโล่ง ไม่
มีฝา มีห้องขายของ 8 ห้อง ความจุ 600 คน และจัดทาสนามวอลเลย์ เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล เป็นสนาม
คอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ 1 และทาถนนเทคอนกรีตด้านหน้าอาคารหลังที่ 1 สู่ทางออก
โรงเรียน
3. อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง 3 ชั้น ชั้นที่ 3 จานวน 3 ห้อง ชั้นที่ 2
จานวน 3 ห้อง แต่ละชั้นมีห้องส้วมชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้น 2 และชั้น 3 ชั้นละ 1 ห้อง ชั้นล่างเป็นอาคารสานักงาน
4. หอประชุม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลังด้านทิศใต้ โดยด้านหลังหอประชุมเป็น ห้อง 2
ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุม 1 ชั้นล่าง (ด้านใน) เป็นห้องส้วมหญิง 4 ห้อง ชั้นล่างด้านนอก เป็นห้องส้วมชาย 3
ห้อง และที่ปัสสาวะชาย 5 ที่ หอประชุมสามารถจุคนได้ 2,800 คน และจัดถมดินบริเวณสนามเต็มพื้นที่ เพื่อ
เป็นสนามฟุตบอล และใช้แข่งขันกรีฑาด้วย
5. อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อยู่ระหว่าง โรงอาหารและอาคารเรียนหลังที่
1 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ จุคนได้ห้องละ 80 คน ชั้นที่ 3 จานวน 2 ห้อง ชั้นที่ 2 จานวน 2 ห้อง เป็นห้องปรับ
อากาศทั้งหมด ส่วนชั้นล่างเป็นห้องโถง จุคนได้ 250 คนเป็นห้องประชุม 2 และโรงเรียนได้สร้างส้วมหลังอาคารที่
สร้างใหม่นี้ ที่ปัสสาวะชาย 5 ห้องห้องส้วมหญิง 6 ห้อง และยังได้สร้างส้วมอีก 1 หลัง ต่อจากหอประชุม จานวน

6
10 ห้อง เพื่อรองรับผู้มาใช้หอประชุมจานวนมากๆ ด้านหลังโรงอาหาร โรงเรียนได้จัดก่อผนังด้านริมคลอง โดย
ด้านหน้าเป็นเหล็กดัด สามารถเป็นโรงพัสดุได้ และได้ขุดคลองบริเวณชิดรั้วด้านทิศใต้ และตะวันออก เพื่อกักเก็บ
น้าไว้ใช้และเลี้ยงปลาพร้อมกับทารั้วคอนกรีตด้านทิศตะวัน ออกเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา
6. บ้านพักนักการ ภารโรง 1 หลังชั้นเดียว ด้านหลังหอประชุม ติดกับคลองในโรงเรียน
เพื่อให้นักการภารโรงที่ไม่มีที่พักได้อาศัยพักขณะปฏิบัติหน้าที่และสร้างศาลาที่พักด้านหน้าหอประชุม 5 หลัง และ
ด้านหลังหอประชุม ริมคลอง 1 หลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อน แยกกลุ่มปฏิบัติการ
โดยทาถนนเทคอนกรีตหน้าหอประชุมโดยตลอดบรรจบกับถนนด้านหน้าโรงอาหาร และด้านหน้าอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง
7. โรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวก และ
สร้างวินัยความเป็นระเบียบในการจอดรถของนักเรียน นักศึกษา
8. อาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสานักงานประกันคุณภาพภายใน และใช้เป็นห้อง
ประชุมอาจารย์ (ห้องประชุม 3)

1.7 วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
1.7.1 สถานภาพของสถานศึกษา
หากนับเวลาตั้งแต่ก่อตั้งสถานศึกษา จนถึงปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
มีอายุ 40 ปี ซึ่งเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่เก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้าน
อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ออกสู่ตลาดแรงงานอยู่ตลอดแม้สถานศึกษาจะประสบ
ปัญหาในการดาเนินงานบ้าง ตามสภาพของสัง คม แต่ด้วยภารกิจหลักบุคลากรทุกฝ่ายนับตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ครู
อาจารย์ เจ้าหน้ าที่ต่า งเพีย รพยายามที่ จะปฏิ บัติหน้ าที่ใ ห้บรรลุเป้า หมายตามวิ สัยทัศ น์ที่กาหนดร่ วมกัน โดย
สามารถประเมินสถานภาพได้ดังนี้
1.7.2 จุดแข็ง (Strength : S)
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ
2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของครู อาจารย์
พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
3) สถานศึกษาผลิตนักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถานประกอบการ มีศิษย์
เก่าประสบความสาเร็จมีกิจการเป็นของตนเอง
4) วิท ยาลั ย ยัง มี ความร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการ หน่ว ยงานทั้ง ภาครั ฐและเอกชนเพื่ อ ส่ ง
นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการทางานใน
หน่ ว ยงานจริง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ นัก เรี ยนนั ก ศึก ษาสามารถที่ จ ะนาไปปรั บ ใช้ใ นชี วิต การท างานของตนเมื่อ เข้ า สู่
ตลาดแรงงานในอนาคตได้
5) วิทยาลัยมีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
1.7.3 จุดอ่อน (Weakness : W)
1) นักเรียน นักศึกษามาจากครอบครัวที่ยากจนมีรายได้ต่า ขาดทุนทรัพย์ที่จะส่ง บุตรหลานให้
ได้รับการศึกษาจนสาเร็จตามหลักสูตร ทาให้มีอัตราการลาออกกลางคันสูง (Drop Out)
2) นักเรียน นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน
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3) นักเรียน นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้และทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5) นักเรียน นักศึกษามีปัญหาในการเดินทาง ทาให้มาวิทยาลัยสายและไม่สามารถนัดสอนพิเศษ
ในช่วงเย็นได้
1.7.4 โอกาสจากภายนอก (Opportunity : O)
1) ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและวงการศึกษาให้การยอมรับ นับถืออาจารย์อารี ศรีสม ผู้อานวยการ
วิทยาลัยว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงาน
2) นักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เป็นที่ยอมรับ
ในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนบุคคลเป็นจานวนมาก
3) วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนเป็นสถานที่เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) หน่ วยงานทางการศึ กษาและหน่ว ยงานอื่น ๆ เปิด โอกาสให้วิ ทยาลั ย เข้ าร่ วมกิจ กรรมอย่ าง
ต่อเนื่องตลอดปี
1.7.5 อุปสรรคจากภายนอก (Threats : T)
1) สถาบันการศึกษาของภาครัฐรับนักเรียนนักศึกษาในจานวนที่ไม่จากัดและเปิดรับสมัครหลายรอบ
2) รัฐบาลเปิดสถาบันการอาชีวะเพิ่มขึ้น ในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย
3) ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ ต่าไม่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4) การคมนาคมไม่สะดวก ขาดรถประจาทางและรถรับจ้างทาให้นักเรียนนักศึกษามาสาย
5) สภาพครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาที่บิดาและมารดามีสภาพการหย่าร้างทาให้เกิดปัญหาด้าน
ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินของนักเรียนนักศึกษา
6) ค่านิยม ความเชื่อของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ

1.8 ข้อมูลด้านงบประมาณ
1.8.1 การวางแผนรับนักเรียน นักศึกษา
1) การวางแผนรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567
เป้าหมาย (คน)
ประเภท/สาขาวิชา
2563
2564
2565
2566
2567
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
35
35
35
35
35
- สาขาวิชาการตลาด
30
30
30
30
30
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
35
35
35
35
รวม ระดับ ปวช.
100
100
100
100
100
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2) การวางแผนรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567
เป้าหมาย (คน)
ประเภท/สาขาวิชา
2563
2564
2565
2566
2567
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
35
35
35
35
35
- สาขาวิชาการตลาด
30
30
30
30
30
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
35
35
35
35
35
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
40
40
40
40
40
รวม ระดับ ปวส.
140
140
140
140
140
1.8.2 งบประมาณการรายรับ
ประเภทรายรับ

2563
1.งบค่าธรรมเนียมการเรียน 3,992,720
2.งบค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1,587,000
3.งบเงินอุดหนุน
2,411,280
4.งบอื่นๆ
70,000
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
8,061,000

จานวนเงิน (บาท)
2564
2565
2566
4,124,140 4,345,560 4,566,980
1,656,000 1,748,000 1,840,000
2,561,985 2,712,670 2,863,395
80,000
90,000 100,000
8,422,125 8,896,250 9,370,375

2567
1,788,400
1,932,000
3,014,100
110,000
9,844,500

จานวนเงิน (บาท)
2564
2565
2566

2567

1.8.3 งบประมาณการรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
-เงินเดือนผู้บริหารและครู
-เงินเดือนบุคลากร
งบดาเนินงาน
-วัสดุสานักงาน
-ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
-ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
งบเงินอุดหนุน
-ค่าการศึกษาพื้นฐาน
งบรายจ่ายอื่น
-โครงการอื่นๆ
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

2563

3,525,600 3,534,100 3,542,600 3,551,100 3,559,600
324,000 324,600 325,200 325,800 326,400
170,000
458,975

185,000
458,975

198,000
458,975

220,000
458,975

240,000
458,975

352,328

369,945

388,442

407,864

428,257

228,000

234,400

241,120

248,176

255,584

904,850 914,880 934,750 959,445 989,625
5,963,753 6,021,900 6,089,087 6,171,360 6,258,441
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
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อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึ กษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่ง ผลต่ อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 8 ข้อ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จานวน 2 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 ข้อ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา จานวน 3 ข้อ และด้านปัจจัยพื้นฐาน จานวน 5 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการ พัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
การดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ อาชีพอิสระผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยผลการแข่งขันทักษะ วิ ชาชีพ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) และการมีงานทาและศึกษา
ต่อของผู้สาเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้
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1.1 การดูแลผู้เรียน สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและ ภาพรวมของสถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง
ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้ง ด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็น ประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ ผู้ นา กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิต สานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
(อวท.) หรือองค์การ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การฯตามที่ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถ
ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่ง เสริม สนับสนุน
กิ จ กรรมตามแนวทางการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและประกอบอาชี พ อิ ส ระของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย สถานศึกษามีการ
ส่ง เสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ปรากฏผลการส่ง เสริม
สนั บ สนุ น จากรางวั ล การประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการ นามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจาก การเข้าร่วมการ ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
และผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียน เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวม ของสถานศึกษา
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) จานวนผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน อาชีวศึกษา (V- NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับ จานวนผู้เรียนที่เข้ารับ
การทดสอบจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
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1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา ต่อโดยไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี การส่งเสริมให้สาขาวิชา/สาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็น สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2.1 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 ร้อยละของครูที่จัด ทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ ทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
3.1 ครูผู้สอน สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถใน
การ จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้ สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการ ชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัด ทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น สาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ด้ ว ยเทคนิ ควิ ธี ก ารสอนที่ หลากหลาย มีก ารวั ดและประเมิน ผลตามสภาพจริง มี ก ารใช้ สื่อ นวัต กรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
3.1.2 การบริห ารจัด การชั้ น เรี ยน ครูผู้ สอนมี การจั ด ท าข้ อ มูล ผู้เ รีย นเป็น รายบุ คคลมี ข้อ มู ล
สารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียน และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุ คคลในด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ
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3.1.3 การพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ สาคัญ ที่จะ
ทาให้การ บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ กาหนดไว้ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการ
บริหาร จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงาน ประจาปี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ ดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและมีนวัตกรรมในการ บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่ จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รายละเอียด
ดังนี้
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2557 เรื่องมาตรฐานการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัด ทา
แนวทางปฏิบัติการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ นาไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
และมีการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพและ จิตอาสา โดยการ มีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี จิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ด้านที่ 5 ปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สถานศึกษาดาเนินการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ มีการ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผู้รับบริการ และนา ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุ ดที่มี
ความพร้อมและเพียงพอสาหรับ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สูง สาหรับ บริ หารจัด การระบบสารสนเทศให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภาพในการบริ หารจัด การ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการ
เชื่อ มโยงแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลสารสนเทศระหว่ างสถานศึก ษากับ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สถานศึกษา
พัฒนาระบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่ง เสริมให้ครูใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้ง ในส่วนสถานศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เรียน ให้มีความ
ทันสมัย ทันยุคโลกาภิวัฒน์ โดยเติบใหญ่ด้วยการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป อย่างมั่นคง โดยกาหนดวิสัยทัศน์มีไว้ว่า
“จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้ตามศักยภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดทันสมัยก้าวไป
ข้างหน้า มีทักษะการทางานเป็นทีม รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี”

3.2 พันธกิจ (Mission)
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า สถานศึกษาจึงวิเคราะห์และกาหนดพันธกิจเพื่อเป็นการ
สนับสนุน และส่งเสริมการทางานของสถานศึกษา กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
3.2.1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มีความเป็น
ผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
3.2.2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน ให้สอดคล้องกั บ
ตลาดแรงงาน
3.2.4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนิ นงานของแต่ละพัน ธกิจ เพื่อให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้วิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจ
จานวน 4 พันธกิจ ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มี
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มีความเป็น
อาชีวศึกษา
ผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางาน
2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
เป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคม
และทักษะในศตวรรษที่ 21
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ
1 ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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ที่
พันธกิจ
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ และชุมชน
4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

ที่
กลยุทธ์
1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
2 พัฒนาครูควบคู่กับพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการมืออาชีพ

3.4 พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มีความ
เป็นผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาและคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มี
ความเป็นผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2.2.1 เป้าประสงค์
ผู้ เ รี ย นและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ส มรรถนะเป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2) โครงการจัดหางานให้กับผู้สาเร็จการศึกษาและวันแนะแนวอาชีพ
3) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
5) โครงการเตรียมพร้อมการสอบ V-NET
6) โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7) โครงการเสริมความรู้สู่สากล
8) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2.1 เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
2) โครงการปฐมนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4) โครงการสวดมนต์ทุกสัปดาห์
5) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
6) โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
7) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
-กิจกรรมอบรมหน้าเสาธงและเสริมวินัยนักเรียน นักศึกษา
-กิจกรรม Home room
-กิจกรรมวิทยาลัยน่าอยู่สู่บ้านอบอุ่น
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
8) โครงการรักและสานฝันปรองดองน้องพี่
9) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10) โครงการเยาวชนไทยใจอาสา
11) โครงการบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
12) โครงการ 108 อาชีพ
13) โครงการบริจาคโลหิต
14) โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-กิจกรรมลูกเสือทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
-กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการที่ 10 (สวนสนาม)
-กิจกรรม Day Clamp และพิธีประดับแถบ 2 สี
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับ อศจ. เพชรบุรี
-กิจกรรมเข้าค่ายวิชาผู้ฝึกสอนและต่อต้านยาเสพติด
-กิจกรรมมหาธีรราชเจ้า
15) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมเกษตรพอเพียง (การปลูกและขยายพันธ์พืชผักสวนครัว)
16) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
17) โครงการคัดแยกขยะ
18) โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาดีเด่น เพื่อรับทุนและเกียรติบัตร
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19) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
-กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ
20) โครงการแข่งขันกีฬา
21) โครงการวันวิชาการ
22) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
23) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
-กิจกรรมดนตรีและวัฒนธรรมไทย
-กิจกรรมเสริมทักษะบัญชี
-กิจกรรมอบรมออนไลน์
2.2.3 ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของโครงการที่ ส ถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรและผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสา และทักษะในศตวรรษที่ 21
พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน มีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่ง เสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจานวน
1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน มีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการวันไหว้ครู
2) โครงการวันสุนทรภู่
3) โครงการวันเข้าพรรษา
4) โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
5) โครงการวันแม่แห่งชาติ
6) โครงการวันปิยมหาราช
7) โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
8) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
9) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
10) โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
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2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่ง เสริม ศิลปะ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ดาเนินการตามโครงการปลูกฝังการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน
2. กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน มีจานวน 1
กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 เป้าประสงค์
ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2) โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยวิทยากร
3) โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ
5) โครงการสถานศึกษาปลอดอุบัติภัย
6) โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์
7) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
8) โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
9) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
10) โครงการพี่สอนน้อง
11) โครงการแนะแนวสัญจร
2.3 ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ไ ด้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับครู
บุคลากร และผู้เรียน
1.3 เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
2. กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
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2.1 เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร จานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการนิเทศการสอน
2) โครงการจัดซื้อและบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของวิทยาลัย
5) โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
6) โครงการจัดสวัสดิการและสร้างขวัญกาลังใจ
7) โครงการพัฒนาบุคลากร
2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพและชั่วโมงการศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2) ระดับคุณภาพในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร

3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มีความเป็น
ผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่

วัตถุประสงค์

-เพื่อต้องการทราบผู้สาเร็จ
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
ตรงกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
-เพื่อติดตามผู้ที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ออกไปทางาน หรืออกไปศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
2 โครงการจัดหางาน
-เพื่อเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการ
ให้กับผู้สาเร็จ
ประกอบอาชีพให้นักศึกษา
การศึกษาและวันแนะ ประชาชนที่สนใจ
แนวอาชีพ
-เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใน
อาชีพต่างๆ
-เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ได้พบกับผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมาย
-นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 3
และ ปวส. 2
-ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้ทักษะในอาชีพต่างๆ
-นักเรียน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ได้พบกับสถาน
ประกอบการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
-ร้อยละ 80 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี

21
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการสารวจความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่

วัตถุประสงค์
-เพื่อวัดค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจชองสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่ผู้สาเร็จออกไปทางาน
-เพื่อเป็นการร่วมกันผลิตคุณสมบัติ
ชองผู้สาเร็จการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-สถานประกอบการอย่างน้อย20 -ระดับความพึงพอใจ
แห่ง มีความพึงพอใจในการ
ของสถานประกอบการ
ติดตามประสานของสถานศึกษา หน่วยงานหรือ
-สถานประกอบการมีความพึง
สถานศึกษา หรือ
พอใจของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ผู้รับบริการที่มีต่อ
ด้าน
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
4 โครงการพัฒนาผู้เรียน -เพื่อให้ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ -นักเรียน นักศึกษาทุกคน
-ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้น -ร้อยละ 75 ของผู้เรียนทั้งหมดที่มี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่
ปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
กาหนด
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
เกณฑ์
ขึ้นไป
วิชาการ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน
ตามความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด
5 โครงการเตรียมพร้อม -เพื่อเตรียมความพร้อมของ
-นักศึกษาทุกคนในระดับ
-ร้อยละ 55 ของ
การสอบ V-NET
นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้ารับการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษา มีผลคะแนน
ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน ชั้นปีที่ 3 และระดับ
เฉลี่ยจากการทดสอบ
อาชีวศึกษา (v-net)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการศึกษา
-เพื่อให้ผลคะแนนการทดสอบ
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 เตรียมความ
ระดับชาติด้าน
การศึกษาระดับชาติด้าน
พร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ
อาชีวศึกษา (V-NET)
อาชีวศึกษา (v-net) มีผลคะแนน การศึกษาระดับชาติด้าน
การทดสอบสูงขึ้น
อาชีวศึกษา (V-NET)
-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
-ร้อยละ 55 ของนักศึกษา มีผล
และพัฒนาการเรียนการสอนให้
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
สอดคล้องตามตามมาตรฐานการ การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา (V-NET)
6 โครงการการประเมิน -เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-นักเรียน นักศึกษาระดับ
-นักเรียน นักศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามนโยบายที่สานักงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักเรียน นักศึกษาระดับ
วิชาชีพปีที่ 3 นักเรียน
กาหนด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น นักศึกษาระดับ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
ปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ ความรู้และสอบผ่านเกณฑ์การ
ชั้นสูงปีที่ 2 ที่ผ่านการ
-เพื่อวิเคราะห์ผลของการประเมิน ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพนักเรียน
80.00
วิชาชีพร้อยละ
นักศึกษา ที่เป็นไปตามคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษาระดับ
80.00
ของการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งมุง่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มี
และนักเรียน นักศึกษาระดับ
คุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ประสบการณ์และเจตคติที่ดีใน
ปีที่ 2
การทางาน

22
งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
7 โครงการเสริมความรู้สู่ -พัฒนานักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ -นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
-ร้อยละ 80 ของครูและ
สากล
และนักศึกษาวิชาทหารให้มี
-ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียน นักเรียน นักศึกษา
-กิจรรมเติมอังกฤษให้ ศักยภาพเป็นพลโลก (Word
นักศึกษาได้รับความรู้ในโครงการ ได้รบั ความรู้ใน
สดใส
Citizen)
เสริมความรู้สสู่ ากล
โครงการเสริมความรู้สู่
-กิจกรรมอาเซียนน่ารู้ -นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือและ
สากล
นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8 โครงการประกัน
-เพื่อให้คณะครูทุกท่านใน
-บุคลากรของสถานศึกษา ร้อย -ร้อยละ 80 ของ
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาทราบและเข้าใจแนว ละ 100 มีความรู้ความเข้าใจใน บุคลากรในสถานศึกษา
ทางการปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติ โดยให้ความ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่ ร่วมมือในการทางานและผลที่ได้ ในหลักเกณฑ์และแนว
ละมาตรฐานเป็นไปด้วยความ
ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพใน ปฏิบัติการประกัน
ถูกต้อง
รอบต่อๆ ไป
คุณภาพการศึกษา
-เพื่อให้คณะครูมีความรักสามัคคี
-ผลการประเมินการ
พร้อมใจกันทางานร่วมกันเป็น
ทางานใน3มาตรฐาน9
อย่างดี
ประเด็นการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามกาหนด
ที่

23
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ มีความเป็น
ผู้นา รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และทักษะในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และทักษะในศตวรรษที่ 21
งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
กิจกรรม
1 องค์การนักวิชาชีพใน -เพื่อส่งเสริมให้องค์การนักวิชาชีพ -โครงการ
อนาคตแห่งประเทศ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
-แผนงาน
ไทย วิทยาลัย
ดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับ
-นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาพณิชยการ สมาชิกครบตามเป้าหมายและ
เพชรบุรี
แผนงานได้ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ
-เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ขององค์การฯ
-เพื่อจัดลาดับรับรองมาตรฐานและ
เชิดชูเกียรติของการดาเนินงาน
องค์การ
ที่

2 โครงการปฐมนิเทศ
สมาชิกองค์การ
ประจาปีการศึกษา
2563

-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ
คุณภาพและประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยวิทยาลัยฯ
-เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาทั้ง
ทางกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมี
ความรับผิดชอบ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะ
ความรู้ในด้านการเป็นผู้นา กล้า
คิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน
กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดี
งามและมีความเป็นประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
-นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ทุกคน
เชิงคุณภาพ
-นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่พัฒนาให้มี
ความเป็นผู้นา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-การประเมินและเกณฑ์
การให้คะแนน
-การประเมินแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป
และการบริหารองค์การฯ
ตอนที่ 2 แผนงาน
โครงการ กิจกรรม
องค์การฯ ประกอบไป
ด้วย 2 เป้าหมาย
ตอนที่ 3 คุณภาพการ
ดาเนินกิจกรรมและ
การจัดนิทรรศการ
-ร้อยละของ นักเรียน
นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
สมาชิกองค์การ
-ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศสมาชิก
องค์การ

24
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ที่

4 โครงการสวดมนต์ทุก
สัปดาห์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหารและลูกเสือ ได้มีการปลูกฝัง
จิตสานึกหลักค่านิยมพื้นฐาน 12
ประการในการดาเนินชีวิต

-ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. ทุกระดับชั้นเข้าร่วมทุก
กิจกรรมร้อยละ 80
-ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ
ของคนไทย
-ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็น
ผู้นาที่ดี และปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
ในสังคมได้
-ครู บุคลากรทางการศึกษา
-ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา .นักศึกษาวิชา นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ทหารและลูกเสือ ระดับ ปวช.
ตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ
และปวส. ทุกระดับชั้นเข้าร่วมทุก ของคนไทย
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และมีหลักการปฏิบัติตนอยู่ใน
หลักพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ร้อยละ 80 ของครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
-ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกตาม
หลักค่านิยมพื้นฐาน
12 ประการ เพื่อการ
ดารงชีวิตให้อยู่ดีมีสุข

-ร้อยละ 80 ของครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
-ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกตาม
หลักค่านิยมพื้นฐาน
12 ประการ เพื่อการ
ดารงชีวิตให้อยู่ดีมีสุข
-ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
-ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ทุก โครงการปฐมนิเทศ
คน
นักเรียน นักศึกษาใหม่
-ระดับคุณภาพความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่

5 โครงการปฐมนิเทศ
-เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียน นักศึกษาใหม่ บ้านและโรงเรียน
-เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และวางแผน
ร่วมกับทางโรงเรียน
-เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษารับทราบนโยบายของ
โรงเรียน
-เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง
6 โครงการมอบ
-เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน เชิงปริมาณ
ประกาศนียบัตรและ การประกอบอาชีพและเข้าสู่
-ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนได้เข้า
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จ
ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งแนะแนว ร่วมโครงการมอบประกาศนียบัตร
การศึกษา
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

-ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรและ
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จ
การศึกษา

25
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเกิดความ
รักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติที่ดี
ต่อสถานศึกษาตนเอง
-เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา

7 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา

-กิจกรรมอบรมหน้า
เสาธงและเสริมวินัย
นักเรียน นักศึกษา
-กิจกรรม Home
room

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
-ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน เกิด
ความรักความผูกพันมีเจตคติที่ดี
ต่อสถานศึกษา สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ
-เพื่อให้การดาเนินการของระบบ -จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 25
ตอบสนองการประกันคุณภาพ
ครั้ง
ภายในและมีความสัมพันธ์ต่อการ -ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
รับประเมินภายนอก
จัดบริการตรวจสารเสพติดปี
-เพื่อให้กระบวนการดูแลช่วยเหลือ การศึกษาละ 1 ครั้ง จานวน
นักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมี ผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ
ระบบและมีประสิทธิภาพ
91
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
การช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
นักศึกษารู้จักหลีกเลี่ยงจากสิง่ เสพ
พัฒนาการเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ติด
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
-น้อยกว่าร้อยละ 31 ของผู้เรียนที่
สติปัญญา
ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
-เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
-เพื่อให้วิทยาลัย ผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนมี
การทางานร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการทางานสามารถ
ตรวจสอบหรือรับการประเมินได้
-เพื่อให้เกิดการบูรณการทางานใน
ระบบการเรียนรู้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
ระบบกิจกรรม
-เพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
การแต่งกายให้ถูกต้องตามวันที่
การแต่กายให้ถูกต้องตามวันที่
กาหนดตามคุณธรรมอัตลักษณ์
กาหนด
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สาเร็จการศึกษา

-จานวนครั้งของการจัด
ให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา
-ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
-ร้อยละของผู้เรียนรู้จัก
หลีกเลี่ยงจากสิง่ เสพติด
-ร้อยละของผู้เรียน
ทั้งหมดที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเข้า

-ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง
-ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน

26
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
-กิจกรรมวิทยาลัยน่า
อยู่สู่บ้านอบอุ่น
-กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง

8 โครงการรักและสาน
ฝันปรองดองน้องพี่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและทา
ไห้สถานศึกษาทราบถึง
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมาก
-ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน
นักศึกษา ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมาก
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
และตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นการเข้าร่วมโครงการใน
ระดับมาก
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ระดับ ปวช. และ ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ
เพชรบุรี ให้ความร่วมมือ และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหารและลูกเสือ มีความมั่นใจ
ตนเอง กล้าแสดงออก เป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครู นักเรียน นักศึกษาในการอยู่
ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้
ปรองดองสามัคคีกัน
9 โครงการแข่งขันทักษะ -เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
วิชาชีพ
นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ ได้
พัฒนาความรู้มากขึ้น
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ
กล้าคิดแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง
-เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ นาความรู้ความสามารถที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ
เกิดความมั่นใจในสาขาวิชาที่เรียน
และกล้าตัดสินใจมากขึ้น
10 โครงการเยาวชนไทย -เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ใจอาสา
เรียนรู้เพิ่มทักษะปฏิบัติจริง
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบ
ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ และสามารถ
ทางานร่วมงานกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง
-ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน

-ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง
-ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน
-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ระดับ ปวช.
และ ปวส. วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชการ
เพชรบุรี ให้ความ
ร่วมมือ และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
-ร้อยละ 85 ได้เรียนรู้
นักศึกษาที่มีจิตอาสา
เพิม่ ทักษะ ปฏิบัติจริง
-ระดับความพึงพอใจในการจัดทา มีความรับผิดชอบต่อ
โครงการ
หน้าที่มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์ และ
สามารถทางานร่วมงาน
กับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

27
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
11 โครงการบัญชี
ครัวเรือนสู่ชุมชน
ที่

12 โครงการ 108 อาชีพ

13 โครงการบริจาคโลหิต

14 โครงการกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ
-กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา
-กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ
-กิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 10
-กิจกรรม Day Camp
และพิธีประดับแถบ 2
สี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-เพื่อให้นักเรียนประชาชนและ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
-เพื่อให้นักเรียน ประชาชนและ
สถานประกอบการสามารถ
บริหารการใช้จ่ายเงินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
-เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมแก่ชุมชน
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ได้ฝึกประสบการณ์ใน
กิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนนักศึกษา ถนัด สนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ มีทักษะทางอาชีพและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์
-เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีของ
นักเรียน-นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหารและลูกเสือวิทยาลัยต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อเพิ่มจานวนผู้บริจาคโลหิต
-เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการ
เสียสละให้กับผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยความสมัครใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน
-เพื่อให้ นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร และลูกเสือเห็นความสาคัญ
ของการบริจาคเลือด
-เพื่อให้ผู้บริหารคณะครู นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือวิทยาลัยและชุมชนได้
เรียนรู้ในหลักการอุดมการณ์ของ
ขบวนการลูกเสือ
-เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือวิทยาลัย และชุมชน เป็น
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
กิจการลูกเสือและสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างมีคุณภาพ

-ร้อยละ 75 ของนักเรียน
ประชาชนและสถานประกอบการ
ทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของ
ตนเองได้
-นักเรียนประชาชนและสถาน
ประกอบการรูจ้ ักวางแผนการใช้
จ่ายเงินได้เป็นอย่างดี

-ร้อยละ ของนักเรียน
ประชาชนและสถาน
ประกอบทราบถึง
รายรับ-รายจ่ายของ
ตนเอง

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือมีประสบการณ์ในงาน
กิจกรรมที่ถนัดสนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
-ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือมีทกั ษะทางอาชีพและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือเกิดจิตสานึกที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ทักษะอาชีพมี
ประสบการณ์ และมี
จิตสานึกที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ระดับคุณภาพจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ

-นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือของวิทยาลัย

-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือ ที่เข้ารับ
การบริจาคโลหิต

-เป้าหมาย ปวช. 1 คิดเป็นร้อย -ร้อยละ 90 ของ
ละ 90 เข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นักศึกษา เข้า
-นักเรียน นักศึกษาทราบถึง
ร่วมกิจกรรม
หลักการและอุดมการณ์ของ
ขบวนการลูกเสือ เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะและเสริมสร้างภาวะผู้นาได้
และสามารถปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

28
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
-กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม อศจ.เพชรบุรี
-กิจกรรมวันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า
-กิจกรรมการอยูค่ ่าย
พักแรมผู้ฝึกสอน
ลูกเสือและต้านภัย
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือวิทยาลัย และชุมชน มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาได้
-เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือวิทยาลัย และชุมชน เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
-กิจกรรมลูกเสือทา
-เพื่อให้ลูกเสือทาบัญชีรายรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย รายจ่ายแต่ละวันได้
-เพื่อให้ลูกเสือนาหลักการทาบัญชี
มาใช้ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน
-เพื่อปลูกฝังจิตสานึกลูกเสือให้เป็น
คนรู้จักมัธยัสถ์ อดออมและ
ประหยัด
15 โครงการเศรษฐกิจ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
พอเพียง
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ
เข้าใจและตระหนักถึงการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเอง
-เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรู้และสื่อตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อใช้วิทยาลัยเป็นแหล่งการ
เรียนรู้มีการบริหารจัดการนาหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นาความรู้
และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมเกษตร
-เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียน
พอเพียง (การปลูก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และขยายพันธ์พืชผัก -เพื่อให้นักศึกษา นักเรียนมีทักษะ
สวนครัว)
ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตามหลักโภชนาการ
-เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง
เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-ร้อยละ 80 ของลูกเสือสามารถ -ร้อยละของลูกเสือ
ทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละ สามารถทาบัญชี
วันได้
รายรับ-รายจ่ายในแต่
ปลูกจิตสานึกลูกเสือให้เป็นคน
ละวันได้อย่างถูกต้อง
รู้จักมัธยัสถ์ อดออมและประหยัด

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
-ระดับคุณภาพในการ
นักศึกษาและบุคลากรใน
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
สถานศึกษาที่จัดทาบัญชีรายรับ- ปรัชญาของเศรษฐกิจ
รายจ่าย
พอเพียง
-นักเรียน นักศึกษา และบุคลาการ
ใช้จ่ายอย่างประหยัด

-นักศึกษา นักเรียน จานวน 50
คนเข้าร่วมโครงการ
-ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90
สามารถปลูกและขยายพันธุ์พืชผัก
สวนครัวได้
-นักศึกษา นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการปลูกพืชผัก
สวนครัวและมีสุขภาพที่ดี

-นักศึกษา นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สามารถใช้กิจกรรมเกษตร
ผลิตสินค้าจาหน่าย
สร้างรายได้ให้ตนเอง
-นักศึกษา นักเรียน
รับประทานอาหารที่มี
ราคาถูก มีคุณภาพ
ปลอกสารเคมี แบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง
ทางอ้อม

29
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

16 โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-เพื่อให้วิทยาลัยมีอาคารเรียนที่
สะอาดสวยงามพร้อมใช้อยู่เสมอ
เพราะเป็นการ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ความสุขสดชื่นมีระบบนิเวศที่
สวยงาม

17 โครงการคัดแยกขยะ

-เพื่อสร้างลักษณะนิสัยในการแยก ด้านปริมาณ
ขยะก่อนทิ้งให้กับคนในชุมชน
-จานวนนักเรียน นักศึกษารวมถึง
และเพื่อแยกขยะที่มีประโยชน์
บุคลากรของวิทยาลัย
ออกจากขยะจริง
ด้านคุณภาพ
-นักเรียน นักศึกษาสามารถแยก
ขยะได้ถูกประเภทและบริเวณ
สถานศึกษาสะอาด
- เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียน
เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มี -นักเรียน นักศึกษาที่มีความ
ผลงานดีเด่น หรือทา
ประพฤติดี เรียนดี และดีเด่น มี
คุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือ
ความรู้ความสามารถทั้งด้านการ
สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยใน
เรียน ช่วยเหลือสังคม และมีความ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติดีด้วย
ให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป
เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ -นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนและ
นักเรียน นักศึกษาในการ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ประพฤติดี มีวินัยและอุทิศตนเพื่อ -นักเรียน นักศึกษาได้รับการ
ประโยชน์ส่วนรวม
คัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการเรียนที่
- เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียน ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
นักศึกษาที่พึงประสงค์ของ
สามารถดารงตนอยู่ในสังคม มี
วิทยาลัยด้านคุณธรรมและ
ความรู้ความสามารถทั้งด้านการ
จริยธรรม
เรียน ช่วยเหลือสังคม และมีความ
ประพฤติดีด้วย

18 โครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา
ดีเด่น เพื่อรับทุนและ
เกียรติบัตร

-อาคาร สถานศึกษา บริเวณ
รอบๆ วิทยาลัย
-อาคาร สถานศึกษา บริเวณ
รอบๆ วิทยาลัยอยู่ในสภาพดีใช้
งานได้ 100%

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักศึกษา นักเรียนมี
ทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตตามหลัก
โภชนาการ
-ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารเรียน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติโรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
-ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
-นักศึกษาทุกคนทิ้งขยะ
ได้ถูกต้องและคัดแยก
ขยะลงถูกถังทิ้ง ส่งผล
ให้บริเวณโดยรอบของ
วิทยาลัยมีความสะอาด
ปราศจากขยะ
-หลักฐานแบบฟอร์ม
ขอรับทุนของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม
สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคม

30
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน
เกิดความรักความผูกพันต่อ
วิทยาลัย
- เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาเรียนดีเด่นเพื่อ
รับทุนและเกียรติบัตร
- เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความ
โปร่งใส และเป็นไประเบียบของ
หน่วยงานนั้นๆ เพื่อเผยแพร่
ชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย
19 โครงการพัฒนาทักษะ -เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
วิชา นวัตกรรม
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชา
สิ่งประดิษฐ์ งาน
ทหาร และลูกเสือ มีทักษะในการ
สร้างสรรค์ของผู้เรียน จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
-กิจกรรมประกวด
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตาม
โครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงการและอื่นๆ
-กิจกรรมประกวด
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
โครงงานวิชาชีพ
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ
จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการและอื่นๆ
-เพื่อจัดการประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือ ภายในสถานศึกษา
-เพื่อนาผลงานของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือ ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา และเข้าร่วมแสดง
แข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ
20 โครงการแข่งขันกีฬา -เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาทุกคน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย
สติปัญญา และจริยธรรม
-เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัยเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ทุนการศึกษาและ
เกียรติบัตรของนักเรียน
นักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี เรียนดี และ
ดีเด่น มีความรู้
ความสามารถทั้งด้าน
การเรียน ช่วยเหลือ
สังคม และมีความ
ประพฤติดีด้วย

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจัดทา
โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการและอื่นๆ
-นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ
และอื่นๆ

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งาน สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยตามรายวิชา
โครงการและอื่นๆ

-นักเรียน นักศึกษาทุกคน
-นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการออกกาลังกายเพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
-นักเรียน นักศึกษามีพัฒนา
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน นักศึกษา รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออก
กาลังกายเพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

31
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษามีการ -นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80
-ร้อยละ 80 ของ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ รู้ นักเรียน นักศึกษา มี
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
แพ้ รู้ชนะรู้อภัยเกิดความรัก
พัฒนาทางด้านร่างกาย
สามัคคีในหมู่คณะ
สติปัญญาเพิม่ ขึ้น
-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยเกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ
21 โครงการวันวิชาการ -เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียน -ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วม -จานวนและผลงานของ
การสอนของสถานศึกษา
(ผู้เรียน ชุมชน )และผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
-เพื่อนาผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ ส่วนใหญ่ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ให้สังคมชุมชนรับทราบ
พร้อมนาไปใช้ได้อย่างมี
-เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกในความรู้ ประสิทธิภาพ
ความสามารถ ในด้านต่างๆตาม
สาขาวิชา
-เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
สถานศึกษาและชุมชน
22 โครงการส่งเสริมหา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน เชิงปริมาณ
-ร้อยละของผู้เข้าร่วม
รายได้ระหว่างเรียน
นักศึกษาได้ทางานและมีรายได้ -นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ โครงการมีความพึง
ระหว่างเรียน
100 คน
พอใจต่อการการดาเนิน
-เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
เชิงคุณภาพ
โครงการส่งเสริมหา
วัฒนธรรมการให้รจู้ ักพึ่งพาตนเอง -นักเรียน นักศึกษา 100 คน ผ่าน รายได้ระหว่างเรียน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
การฝึกทักษะและประสบการณ์
ประสงค์ของเยาวชนไทยให้เป็น
งานอาชีพและมีความพึงพอใจใน
คนดี คนเก่ง ในการสร้างสรรค์
การในการประกอบอาชีพ
สังคมต่อไป
-เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจ้างงานนักเรียน
นักศึกษา โดยสามารถเบิก
ค่าตอบแทนให้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
23 โครงการลดเวลาเรียน -เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา -ร้อยละ 80 ของ ครูและนักเรียน -ร้อยละ 80 ของ
เพิ่มเวลารู้
วิชาทหาร และลูกเสือ เลือกเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาที่เข้า
กิจกรรมชมรมได้ตามความถนัด -นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือก ร่วมกิจกรรมชมรม
ความสนใจของแต่ละคนได้
เรียนกิจกรรมได้ตามความถนัด
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และความสนใจสามารถนาเป็น
นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ
แนวทางในการประกอบอาชีพได้
สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตประจาวันได้

32
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

-กิจกรรมอบรม
ออนไลน์

-กิจกรรมดนตรีและ
วัฒนธรรมไทย

-กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะบัญชี

วัตถุประสงค์
-เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ
เป็นคนมีคุณธรรมมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวิตและมีความพร้อมที่ดี
ในการดารงชีวิต
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม
-เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
-เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ และร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณี
ไทยให้อยู่ความ เป็นไทย
-เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบันทึก
บัญชี
-เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักคิด
วิเคราะห์รายการทางบัญชี
-เพื่อเสริมทักษะการเรียนบัญชีให้มี
คุณภาพสูงขึ้น
-เพื่อเพิ่มทักษะบัญชีพร้อมสู่การ
แข่งขันกับบุคคลภายนอกได้
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ และ
สามารถทางานร่วมงานกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ
-ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ได้รับ
เกียรติบัตรอย่างน้อย 2 หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม
-นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหารและลูกเสือมีความรู้
ความสามารถ ด้านดนตรีไทยร่วม
สืบสานศิลปะทางวัฒนธรรมไทย
และประเพณีไทยให้อยู่ความเป็น
ไทย
-ร้อยละ75 นักศึกษาวิทยาลัยฯ
ระดับ ปวส. 2 สาขาการบัญชีรู้จัก
คิด วิเคราะห์รายการทางบัญชีได้
-นักศึกษาวิทยาลัย สาขาการบัญชี
ระดับ ปวส. 2 มีทักษะบัญชี
พร้อมสู่การแข่งขันกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานการ
อบรมออนไลน์

-ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
ชมรม

-ร้อยละนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ระดับ ปวส.
2 สาขาการบัญชีมี
ทักษะทางการบัญชีได้
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พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ เ รี ยน มี จิ ต ส านึ ก รั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการวันไหว้ครู
ที่

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัย วัด บ้านและ
ชุมชน
-เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย

- ร้อยละ 90 ของคณะครูนักเรียน
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือที่
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญที่
วิทยาลัยจัดขึ้นและร่วมกิจกรรม
กับชุมชน
- คณะครูนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป
2 โครงการวันสุนทรภู่ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วม -ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ราลึกและสดุดีสุนทรภู่
นักศึกษา ลูกเสือนักศึกษาวิชา
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึง ทหารที่เข้าร่วมโครงการ
ผลงานของท่านสุนทรภู่
-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
นักศึกษาวิชาทหาร ที่เข้าร่วม
รับทราบและเรียนรู้การใช้
โครงการ
ภาษาไทยที่มีความไพเราะและมี
คติสอนใจ
3 โครงการวันเข้าพรรษา -เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ - ร้อยละ 90 ของคณะครูนักเรียน
ระหว่างวิทยาลัย วัด บ้านและ
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมชน
และลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
-เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
สาคัญที่วิทยาลัยจัดขึ้นและร่วม
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ กิจกรรมกับชุมชน
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา - คณะครูนักเรียน นักศึกษา
และพระมหากษัตริย์
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ร้อยละ 90 คณะครู
และนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญที่
วิทยาลัยจัดขึ้นและเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

-ร้อยละ ของนักเรียน
นักศึกษา ลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหารที่
เข้าร่วมโครงการ

-ร้อยละ 90 คณะครู
และนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร และลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย
จัดขึ้นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน

34
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
4 โครงการวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา
รัชกาลที่ 10
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัย วัด บ้านและ
ชุมชน
-เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

- ร้อยละ 90 ของคณะครูนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญที่วิทยาลัยจัดขึ้นและร่วม
กิจกรรมกับชุมชน
- คณะครูนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป
- ร้อยละ 90 ของคณะครูนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญที่วิทยาลัยจัดขึ้นและร่วม
กิจกรรมกับชุมชน
- คณะครูนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป
- ร้อยละ 90 ของคณะครูนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
และลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญที่วิทยาลัยจัดขึ้นและร่วม
กิจกรรมกับชุมชน
- คณะครูนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป

-ร้อยละ 90 คณะครู
และนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร และลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย
จัดขึ้นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน

5 โครงการวันแม่
แห่งชาติ

-เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัย วัด บ้านและ
ชุมชน
-เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

6 โครงการวันปิย
มหาราช

- เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัย วัด บ้านและ
ชุมชน
- เพื่อปลูกจิตสานึกของนักเรียน
นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและ
ลูกเสือ ให้มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

-ร้อยละ 90 คณะครู
และนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร และลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย
จัดขึ้นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน

-ร้อยละ 90 คณะครู
และนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร และลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย
จัดขึ้นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน

35
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
7 โครงการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี -ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
-ร้อยละ 90 ของ
และสร้างขวัญกาลังใจในการ
โครงการมีสัมพันธภาพที่ดี และมี ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ทางานร่วมกัน
ขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป สัมพันธภาพที่ดี
สนุกสนานและมีขวัญ
กาลังใจ ในการทางาน
ต่อไป
8 โครงการวันเด็ก
-เพื่อให้ครู และผู้ปกครอง นักเรียน -เพื่อปลูกฝังให้คณะครูนักเรียน
แห่งชาติ
นักศึกษานักศึกษาวิชาทหารและ นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ ได้มีโอกาสในการทา
และลูกเสือ มีความภูมิใจในความ
กิจกรรมร่วมกันในวันสาคัญต่างๆ เป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
-เพื่อปลูกฝังให้รู้จักและเข้าร่วม
นิยมไทยและดารงความเป็นไทย
ประเพณีทางศาสนา
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
ทราบความสาคัญของวันสาคัญ
ต่างๆ
9 โครงการอนุรักษ์
-เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
-ร้อยละ 80 ของ
พันธุกรรมพืชอัน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจากพระราชดาริ
เนื่องมาจากพระราชดาริ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พระราชดาริ
-เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสาคัญ
เนื่องมาจาก
ของพันธุกรรมและทรัพยากร
พระราชดาริ
-เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึก
ให้กับเยาวชนในการอนรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
10 โครงการเลือกตั้งนายก -เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ -นักเรียน นักศึกษาของสาขาวิชา/ -ร้อยละ 80 ของ
องค์การวิชาชีพใน
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปองค์คณะ สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและ นักเรียน นักศึกษาที่มี
อนาคตแห่งประเทศ
บุคคล
ประเมินผลการจัดกิจกรรมครบ
ความรู้ ความเข้าใจ
ไทย ประจาปี
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรมของ
และเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
วิทยาลัย
-ความพึงพอใจของ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
-นักเรียน นักศึกษามีแนวทางใน
นักเรียน นักศึกษาอยู่
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ การเลือกตั้ง
ในระดับดี
ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันกับ -นักเรียน นักศึกษามีความรู้และ
ชุมชนสังคมได้
ประสบการณ์การเลือกตั้ง
-นักเรียน นักศึกษานาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
-นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
-นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
อยู่ในระดับดี

36
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความรู้
โดยตรงจากวิทยากร
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาส
เรียนรู้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาขา
ต่างๆ ที่ตนศึกษาแลพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง

-ร้อยละ 75 ของนักเรียน
นักศึกษา ลูกเสือนักศึกษาวิชา
ทหารที่พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหาร ที่พัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

2 โครงการพัฒนาผู้เรียน -เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาลูกเสือ
โดยวิทยากร
นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความรู้
โดยตรงจากวิทยากร
-เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้น่าเรียน น่าสนใจมากขึ้น
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตามความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด

3 โครงการทัศนศึกษา
และเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความรู้
โดยตรงจากวิทยากรภายนอก
-เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้น่าเรียน น่าสนใจมากขึ้น
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาลูกเสือ
นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาส
เรียนรู้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาขา
ต่างๆ ที่ตนศึกษาแลพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่ที่พัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษา
ลูกเสือ นักศึกษาวิชา
ทหาร ที่พัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ร้อยละ 75 ของนักเรียน
-ร้อยละ ของนักเรียน
นักศึกษา ลูกเสือนักศึกษาวิชา
นักศึกษา ลูกเสือ
ทหารที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษาวิชาทหารที่มี
โดยวิทยากร
ส่วนร่วมในการพัฒนา
-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ
โดยวิทยากร
นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีส่วนร่วม -ระดับคุณภาพขอ
ได้รับความรู้และสามารถนาไปใช้ นักเรียน นักศึกษา
ในชีวิตประจาวัน
ลูกเสือ นักศึกษาวิชา
ทหาร ที่มีส่วนร่วม
ได้รับความรู้และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
-ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา ลูกเสือนักศึกษาวิชา
นักเรียนนักศึกษาที่มี
ทหารที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเองโดยการใช้แหล่งเรียนรู้
ตนเองโดยการใช้แหล่ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เรียนรู้ภายในและ
-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ
ภายนอกสถานศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีส่วนร่วม -ระดับคุณภาพของครู
ในการพัฒนาตนเองโดยการใช้
บุคลากรทางการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก และนักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาสามารถนาไปใช้ใน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ชีวิตประจาวัน

37
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
4 โครงการฝึกงานใน
สถานประกอบการ
ที่

5 โครงการสถานศึกษา
ปลอดอุบัติภัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่ม
ทักษะประสบการณ์การทางาน
การบริหารจัดการพัฒนาวิชาชีพ
ตามสภาพการปฏิบัติ งานจริงใน
สถานประ กอบการ
-เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ปฏิบัติงานและสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มีระเบียบวินัย
สามารถทางานร่วมงานกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน มีความภาคภูมิใจใน
วิชา ชีพเกิดแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ ต่อไปเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
-เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการ
จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
-เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสริม
ด้านสุขภาพอนามัยความสะอาด
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ
ภายในสถานศึกษา
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยและมลภาวะต่างๆ .ใน
สถานศึกษาและสามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น
-เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจร
ให้ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล

-นักเรียน นักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 2
-ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน

-ร้อยละของนักศึกษา
ผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
-ระดับคุณภาพความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อ
นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน

-ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
-ระดับคุณภาพในการ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
พัฒนาและดูแล
-สถานศึกษามีการส่งเสริมด้าน
สภาพแวดล้อมและภูมิ
สุขภาพอนามัย ความสะอาดการ ทัศน์ของสถานศึกษา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
และการใช้อาคารเรียน
โรงเรียนตลอดจนนักเรียน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติโรง
นักศึกษามีความปลอดภัยจาก
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
อันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและ
มลภาวะต่างๆ
-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
ปลอดอุบัติภัย ปีการศึกษาละ 1
ครั้งและมีความตระหนักในด้าน
การป้องกันอุบัติภัยภายใน
โรงเรียน

38
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
6 โครงการ วัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ที่

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา
วิชาทหารและลูกเสือ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยของ
ระบบสืบพันธุ์ และพัฒนาการของ
ตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
-เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษานักศึกษา
วิชาทหารและลูกเสือ เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่นตาม
หลักการมีความรู้ และทักษะใน
การจัดการกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องสุขอนามัย กับเรื่องเพศ
-เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษานักศึกษา
วิชาทหารและลูกเสือ ตระหนัก
ถึงความสาคัญของโอกาสเสี่ยง
จากพฤติกรรมทางเพศและปัญหา
จากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
-เพื่อให้ คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ รู้
คุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจ
ใน การตัดสินใจเลือกแนวทางการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
7 โครงการรณรงค์
-เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้าง
ป้องกันและแก้ไข
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด To
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
Be Number One
-เพื่อเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันทางจิตใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
-เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
8 โครงการความร่วมมือ -เพื่อร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์
ในการจัดการ
จากัด (มหาชน) จัดการศึกษา
อาชีวศึกษาทวิภาคี
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-ร้อยละ 90 ของคณะครู
-ร้อยละ 90 ของคณะ
บุคคลากรทางการศึกษา
ครู บุคคลากรทางการ
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชา ศึกษา นักเรียน
ทหารและลูกเสือมีความรู้ เข้าใจ นักศึกษา นักศึกษาวิชา
เนื้อหาและทักษะที่ได้รับจากการ ทหารและลูกเสือมี
อบรมในการดาเนินชีวิต
ความรู้ มีความรู้ เข้าใจ
เนื้อหาและทักษะที่
ได้รับจากการอบรมใน
การดาเนินชีวิต

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
-ระดับคุณภาพในการ
นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการ
บริหารความเสี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด และรู้จัก
-ระดับคุณภาพในการ
ป้องกันตนเอง
จัดระบบดูแลผู้เรียน
-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยปลอด
สิ่งเสพติดและอบายมุข
-นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท่า สมัคร
เข้าเรียน สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้า
ปลีกร้านสะดวกซื้อ จานวน 40
คน ประจาปีการศึกษา 2563

-ร้อยละ 50ของผู้สมัคร
เข้าเรียนสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านค้าสะดวกซื้อ

39
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี -นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จ
ฝีมือ ความรู้ ความสามารถและ การศึกษาในระดับ
ทันต่อเทคโนโลยีได้ตรงตามความ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ต้องการของสถานประกอบการ
(ปวส.) หรือเทียบเท่า จานวน 40
-เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
คน ที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษาทางด้าน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวก
ตลาดแรงงาน
ซื้อ ได้ความรู้ทางทฤษฎีและ
ทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่
ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและสร้างรายได้ใน
ระหว่างเรียน รวมถึงสร้าง
หลักประกันการมีงานทาหลังจบ
การศึกษา
9 โครงการความร่วมมือ -เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
-จานวนผู้มาใช้บริการ 15 คนขึ้น
ระหว่างสถานศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ
ไป
และชุมชน
ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ ปฏิบัติจริง
-ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจร้อย
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ละ 80 ขึ้นไป
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ
ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ และ
สามารถทางานร่วมงานกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
10 โครงการพี่สอนน้อง -เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง
เชิงปริมาณ
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง -ร้อยละ 30 จากนักเรียน
สถานศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ธุรกิจเข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
-นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการ
-เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
วางแผนจัดการโครงการ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
-นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ประโยชน์
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-ผู้มาใช้บริการ มีความ
พึงพอใจ 80% ขึ้นไป

-จานวนนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
-แบบสรุปผลแบบ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-เกียรติบัตรผ่านการจัด
โครงการ

40
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-นักศึกษาเกิดความสามัคคีกันใน
การทางานเป็นกลุ่มและหมู่คณะ
-นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี
-นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้
11 โครงการแนะแนว
สัญจร

-นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการวางแผนจัดการ
โครงการ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
-นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
ได้ และสามารถนาไปพัฒนาใน
การศึกษาต่อได้
-เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ -ร้อยละ 80 ของนักเรียน
วิทยาลัย
นักศึกษารับทราบข่าวสารข้อมูลที่
-เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ทันเวลา ทันเหตุการณ์
วิทยาลัย
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
-เพื่อให้ผู้ปกครองทั้งในเละนอก
นักศึกษาที่ได้รับการแนะแนว
ชุมชนทราบความเคลื่อนไหวของ ตัดสินใจศึกษาต่อในสายอาชีพ
วิทยาลัย
-นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการแนะ
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีข้อมูล แนวรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
เพื่อใช้ตัดสินใจศึกษาต่อสาย
ปัจจุบัน
อาชีพมากขึ้น
-นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการแนะ
แนว สามารถประยุกต์ข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจศึกษาต่อได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-ร้อยละ80ของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับการ
แนะแนว สามารถ
ประยุกต์ข้อมูลเพื่อใช้
ในการตัดสินใจศึกษา
ต่อได้
-ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับการ
แนะแนวตัดสินใจศึกษา
ต่อสาย
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 เพิม่ ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
เป้าประสงค์ 1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับครู
บุคลากร และผู้เรียน
1.3 เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการนิเทศการ
สอน
ที่

2 โครงการจัดซื้อและ
บารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่
-ครูผู้สอนทุกท่านและทุกรายวิชาที่
ประสิทธิผลการเรียนการสอน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
-เพื่อพัฒนาการสอนของครูโดยใช้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เทคนิควิธีการการสอนที่
-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
หลากหลายใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม เหมาะสม
หลักสูตรที่กาหนด

-เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนพร้อม
ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมคุ้มค่า
-เพื่อให้ห้องสานักงานของวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างครบครันส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรอย่างสมบูรณ์
-เพื่อบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มี
สภาพใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3 โครงการพัฒนาระบบ -เพื่อให้มีระบบสารสนเทศบริหาร
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการวิทยาลัยในสถานศึกษา
บริหารจัดการ
บนระบบสารสนเทศ บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน
-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการวิทยาลัยใน
สถานศึกษามาใช้ ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ในสถานศึกษา

-มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
พร้อมใช้ในเวลาที่ต้องการและ
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
คุ้มค่า
-ห้องสานักงานของวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนอย่างครบครัน

-ร้อยละ 80 ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา
-ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน
-สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
-ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่น
ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ร้อยละ 100 ของรายวิชา
ที่ผู้สอนดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี
การสอนที่หลากหลาย
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
-ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มี
วัสดุ อุปกรณ์และแบบ
พิมพ์พึงพอใจต่อความ
ต้องการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ทันเหตุการณ์
และสนองตามความ
ต้องการอย่าง
เหมาะสม

-ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
-แบบประเมินความพึง
พอใจในการใช้บริการ
ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศของ
โครงการ
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งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
4 โครงการประชุมคณะ -เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
กรรมการบริหารและ แก้ไขปัญหาและพัฒนาวิทยาลัย
บุคลากรของวิทยาลัย ให้ดยี ิ่งขึ้น
-เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ
บุคลากรได้รับทราบข่าวสาร ผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา
5 โครงการส่งเสริมการ -เพื่อให้ครูอาจารย์มีความรู้ความ
วิจัยและนวัตกรรม
เข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน
-เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถ
ใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหา
การจัดการเรียน การสอน
ที่

6 โครงการจัดสวัสดิการ -เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลัง
และสร้างขวัญกาลังใจ ให้แก่ครูและบุคลากร
-เพื่อเป็นการสร้างความรักและ
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
-เพื่อให้ครูและบุคลากรเกิดความ
มั่นคงในสวัสดิการ
7 โครงการพัฒนา
-เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครู และ
บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
-เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้นาเอา
ความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและ
ใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
-เพื่อส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
-เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจต
คติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

เป้าหมาย
-คณะกรรมการบริหาร ครูและ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทุกคน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

-คณะกรรมการบริหาร
ครูและเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัย เข้าประชุม
และทราบผลการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษา
-อาจารย์ วิทยาลัยทุกคนส่งผล
-ร้อยละ 100 ของอาจารย์
งานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
-ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในการทา โดยใช้สื่อ นวัตกรรม
วิจัยในชั้นเรียนและใช่ในการ
และเผยแพร่ผลงานทาง
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
-วิทยาลัยได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียน -ระดับคุณภาพจาก
ของครูทุกคน
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ
-ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร -ร้อยละของครูและ
ได้รับสวัสดิการและสร้างขวัญ
บุคลากรได้รับ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
สวัสดิการและสร้าง
-ครูและบุคลากรมีขวัญและ
ขวัญกาลังใจในการ
กาลังใจดีขึ้นมีความรัก ความผูก ปฏิบัติงาน
พันธุ์ต่อองค์กร
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรทาง
-ร้อยละของบุคลากร
การศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
ทางการศึกษาใน
การศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
สถานศึกษาได้รับ
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ การศึกษา ฝึกอบรม
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ ประชุมวิชาการ ศึกษาดู
รายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 20
งานด้านวิชาการหรือ
ชั่วโมงต่อปี
วิชาชีพทีต่ รงหรือ
-ระดับคุณภาพความพึงพอใจของ สัมพันธ์กับรายวิชาที่
บุคลากรทางการศึกษาใน
สอน ไม่น้อยกว่า 20
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม ชั่วโมงต่อปี
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
-ระดับคุณภาพความพึง
พอใจที่ได้รับการศึกษา
ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
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3.6 เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
3.6.1 นักเรียน นักศึก ษามีความรู้ มีคุ ณธรรม จริยธรรม มีจิ ตอาสา มีทักษะความเป็นผู้นา รู้จักคิ ด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี และดารงอยู่ในสัง คมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน
3.6.2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.6.3 สร้างเครื อข่า ยความร่ วมมื อภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และชุมชน ให้สอดคล้ องกั บ
ตลาดแรงงาน
3.6.4 พัฒนาคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 4
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดเงื่อนไขและกลไกความสาเร็จของแผนพัฒนาฯ
เงื่อนไขและกลไกความสาเร็จของแผนพัฒนาฯ การนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
(พ.ศ. 2561) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายนั้น จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งในแนว
ระนาบ คือ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และหัวหน้างาน และในแนวดิ่ง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะร่วมผลักดัน
การดาเนินงานภายใต้พันธกิจและกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้บรรลุวัตถุป ระสงค์และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และสร้างการสื่อสารในการถ่ายทอดสาระสาคัญ ของแผนพัฒนาฯ
ระหว่า งผู้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ หัว หน้ างาน ครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ซึ่ ง มี เงื่ อนไขที่สาคัญ คือ การ กาหนด
เจ้าภาพหลักหรือผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาฯ ทั้งนี้กลไกสาหรับการผลักดันแผนพัฒนาฯ
ไปสู่การปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา
ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญในการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน และการจัด ทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา ที่สาคัญจะมีการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ตามเป้าหมายหลัก รวมทั้งจะต้อง
ดาเนินการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในสาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ให้ผู้บริหารทุกฝ่ายของหน่วยงาน
ในสถานศึกษาได้รับทราบ และมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการผลักดันกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ยึดสาระสาคัญของแผนพัฒนาของสถานศึกษา
มาใช้วิเคราะห์กาหนด แผนงาน/โครงการที่มีความ สา คัญ สูง สา หรับการ นาไปสู่การ กาหนดงบประมาณ ของ
สถานศึกษาในแต่ละปีเพื่อรองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้แผนพัฒนาฯ
1.3 หน่วยงานในสถานศึกษา
หน่ ว ยงานในสถานศึ กษา จั ด ท าแผน/โครงการ/กิ จ กรรมปฏิ บัติ ง านโดยยึ ด สาระส าคั ญ ของ
แผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้วิเคราะห์กาหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีเพื่อ นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ที่สาคัญจะมีการกาหนดตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีโดยแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับนี้จะถูก นาไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
และกาหนดแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญสูง เพื่อรองรับการดาเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ใน
แต่ละด้าน รวมทั้งควรกาหนดตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประ จาปีของภาค/จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับ ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาของภาค/จังหวัด
1.4 กลไกเพื่อการบริหารจัดการ
กลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในแต่ละประเภท ที่มีอานาจหน้าที่กาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสถานศึกษา และพิจารณา
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จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากร สถานประกอบการ องค์กร และชุมชน
ที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานมี คุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงานที่ สาคัญ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาของสถานศึกษา
ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัตินอกเหนือจากการ นาพันธกิจ และกลยุทธ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดแผนงาน/โครงการ ของงานในฝ่ายต่างๆ แล้ว สถานศึกษาและหน่วยงานในยัง ทาการพิจารณาและนา
ประเด็ นแนวทางที่ สา คัญ ภายใต้แ ต่ละกลยุ ทธ์ มาใช้ ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม/งาน ส า หรั บการ
ดาเนินการต่อไป

จากการกาหนดเงื่อนไข กลไก และแนวทางที่ สาคัญในการนาแผนพัฒนาสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ไปสู่การปฏิบัติตามข้างต้น ซึ่งหากหน่วยงานและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ทั้งใน ระดับ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ นามา
พิจารณาใช้วิเคราะห์เป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน รวมทั้งให้มีการกาหนดกรอบเวลา และ
กาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ของการดาเนินการอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถส่งผลต่อ
การบรรลุ ค วามส าเร็ จตามเป้ า หมายหลั ก และเกิ ดผลผลิ ตผลลั พ ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นระดั บ กลยุ ท ธ์ ข อง
แผนพั ฒ นาฯที่ ส าคั ญ คื อ จะเกิ ดผลประโยชน์ ต่อ นั กเรี ย น นั ก ศึก ษา และประชาชนผู้ รับ บริ ก ารจาก
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ หลักการฯ ที่ได้ระบุ
ไว้ต่อไป
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ส่วนที่ 5
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษา
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การติ ด ตามประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นความก้ า วหน้ า ของผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ใ นการด าเนิ น การ ที่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความสาเร็จในภาพรวม และตัวชี้วัดการประเมินใน
ระดับกลยุทธ์รวม ทั้งนี้สถานศึกษาธิการจะให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบของการ
ดาเนินงาน ในภาพรวมของแผนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าภาพหลักผู้รับผิด ชอบในแต่ละตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาฯ
จะมีการประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างกลไกการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลให้เป็นระบบ และเกิดความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่สะท้อนผลการดาเนินงาน
จริงในแต่ละตัวชี้วัด จากนั้น จึงนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายหลัก
และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ดังนี้
1. การประเมินความสาเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ได้แก่
1.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ม าตรฐาน และประเด็ น การประเมิ น ว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้
1.2 พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐาน และประเด็นการประเมินที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
1.3 กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
1.4 การประกาศค่ า เป้ า หมายแต่ ล ะมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ ข้อมูล
ตามสภาพจริง
2.2 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.3 กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ การส่ง เสริ มการเรี ยนรู้ การวัด ผลและการประเมิน ผลการพั ฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
2.4 กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
2.5 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กาหนดบทบาทหน้า ที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของผู้ ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและ
ท้องถิ่น
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.9 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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2.10 กาหนดปฏิทินรายงานการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ได้แก่
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ สถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
เข้าถึงและการให้บริการ และการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
4.1 นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้
4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่
5.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.3 รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
ที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ ภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.2 ดาเนิ นการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาโดยใช้ วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
7. การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่
7.1 สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือหน่วยงานต้น
สังกัดกาหนด
7.2 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
8.2 นาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มา
วิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ การ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
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โดยสรุปการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษาในการดาเนินงาน ตาม
ขั้นตอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทาให้การผลิตผู้สาเร็จการศึกษา ทุก
ระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของ สังคม
และประเทศชาติ
4. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ มีข้อมูลสาหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ
5. สถานศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นระบบในการกา หนด
นโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความต้องการ
8. ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่ว มในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
ที่ผสมกลมกลืนกัน
9. ผู้บริหารสถานศึ กษาเป็ นผู้นาการจัดการเพื่อ ควบคุม คุณภาพการศึก ษา โดยเกิดจากความร่วมมื อ
ระหว่าง ผู้บริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อ ให้บั งเกิด ผลกับ ผู้ เ รีย นตามมาตรฐาน มี การตรวจสอบยอมรับ ในแผนการด าเนิน งานของ
สถาบันการศึกษา
10. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้น
กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้นาไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึ กษาติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอน และช่วยให้
คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ
11. มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่ง ตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลงแฟ้ม
ผลงานที่ผู้บริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล นาผลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทาให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้ที่กาหนด และรายงานสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการตามคาสั่งของสถานศึกษา
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คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ที่ 49/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา
ระยะเวลา 5 ปี (ประจาปีการศึกษา 2563 – 2567)
------------------------------------------------------เนื่องด้วยวิทยาลัย อาชี วศึก ษาพณิชยการเพชรบุรี มี ความมุ่ง หมายในการจัดการศึ กษาเพื่อ พัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและพอเพียงในการดารงชีวิต มีจิตอาสาใน
การบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้ มีทักษะการคิด ทักษะการทางาน ทักษะทางสังคมและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีงานทาและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังปรัชญาที่ว่า “มีความรู้ คู้คุณธรรม ชี้นาอาชีพ”
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ดังกล่าว
วิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (ประจาปีการศึกษา 2563 - 2567)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการดังนี้
1. นางสาวอภิรัตน์
บัวมณี
ประธาน
2. นางอาพัน
แสงจันทร์
รองประธาน
3. นายธัชพงศ์
เอี้ยวสกุล
กรรมการ
4. นางสายหยุด
คงรัศมี
กรรมการ
5. นางสิริพร
หอมดี
กรรมการ
6. นางระวีวรรณ
อยู่สาราญ
กรรมการ
7. นางเบญจวรรณ
บุญประกอบพร
กรรมการ
8. นางมณีรัตน์
เกตุสุวรรณ์
กรรมการ
9. นางสาวกฤษณา
สิงห์โตแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา
2. ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3. จัดประชุม อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผน ที่สอดคล้องกับความต้องการ และนโยบายวิทยาลัย
4. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (ประจาปีการศึกษา 2563 - 2567)
5. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
6. เสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการรับทราบ
7. นาแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติจริง
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ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และบังเกิดผลดีต่อหน่วยงาน ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

