
   

 



 

 

 

คํานํา 

 
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ว ิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหว ัดชลบุรี 

ว ิทยาลัยฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนา
สถานศึกษา โดยยึดหลักให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาช ีวศึกษา รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษา 

 

ว ิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษา
เพื่อมุ่งให้ผู้สําเร็จ การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถสร้างงานเพื่อ
ประกอบอาชีพได้ การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภายในว ิทยาลัย  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อไป 

 

 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
 
 
 

     หน้ำ 
ส่วนที ่๑  ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ         

๑.๑  แผนภูม การบร หารสถานศึกษา                                                                  ๑ 
 ๑.๒  ข้อมูลด้านบุคลากร                                                                                ๒ 

 ๑.๓  ข้อมูลด้านผู้เรียน                                                             ๓ 
๑.๔  ข้อมูลด้านหลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอน                                                     ๕ 
๑.๕  ข้อม ูลด้านอาคารสถานที่                                                                         ๗ 
๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ                                                                            ๘ 

 
ส่วนที ่๒ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มาตรฐานที ่๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึ่งประสงค ์                     ๑๐ 
มาตรฐานที ่๒ การจดัการอาชีวศึกษา                                                                ๑๑ 
มาตรฐานท ี่ ๓ การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้                                                        ๑๒ 

 
ส่วนที ่๓ ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๓.๑ ว  สัยทศัน ์                                                                                           ๑๓ 
๓.๒ พันธก จ                                                                                             ๑๓ 
๓.๓ กลยุทธ                                                                                              ๑๓ 
๓.๔ พันธก จ กลยุทธ เป้าประสงค ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด                                    ๑๕ 

 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏ บัต                 ๒๔ 
ภำคผนวก  
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สว่นที ่๑ 
ข้อมลูปจัจบุันของสถานศกึษา 

 
๑.๑ แผนภมูกิารบรหิารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายมานพ  บุตรแวว 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อํานวยการ 

นายนิทศัน์ วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 
คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอํานวย  เหิมขุนทด 

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงาน 
นายอภิชาติ  อนุกูลเวช 

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ 

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายจุมภฏ  ชูศักด์ิเจริญ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางกรรณิการ์  เนื่องจํานงค์ 

งานบุคลากร 
นายสาธิต วรรณสุทธิ์ 

งานการเงิน 
นางกรรณิการ์  บํารุงญาติ 

งานบัญชี 
นางจินตนา  ยงทัศนีย์ 

งานพัสดุ 
นายนุกูล   แก้วกลม 

งานอาคารสถานท่ี 
นายกฤษฎา เรือนทองดี 

งานทะเบียน 
นายวิรุณ  จิตต์บุญ 

งานประชาสัมพันธ์ 
ว่าที่ร.ต.ปริญญา  เตม็รักษ์ 

งานแผนและงบประมาณ 
นางสาวปาริชาต  จันทร์ประเสริฐ 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 
นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล 

งานความร่วมมือ 
นายสุภชัย  ศรีนวล 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายสุตชาย  สงค์ประหยัด 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 
นางสุปราการ  ภักดีงาม 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
นายวิเลิศ  อัศวพรรณราย 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายกฤษฐ์สพล ธนบํารุงศักด์ิ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางธนาวดี  แก้วกลม 

งานปกครอง 
นายบรรลือ   จันทร์ศิริ 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นายวิทยา   แสนคํา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางปุณยนุช  จางวาง 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางโยทะกา  พลรัตน ์ 

แผนกวิชาชีพ 
ตามสาขาที่เปิดสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายวีรศักดิ์   ภักดีงาม 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางศุภมาส  ชุมชยั 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายคเณศ  เชี่ยวชาญ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายภคพล ป่ินแก้ว 
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๑.๒ ข้อมลูด้านบคุลากร 
 

อัตรากําลัง  ปี 256๓  ข้อมลู  ณ  วันที ่  1  ตุลาคม  256๓ 
 
 

อัตรากาํลังของวทิยาลยัเทคนคิชลบรุ ี   มบีคุลากรทั้งสิน้  16๘ คน 
 
ก. ขา้ราชการ       ๙๐ คน 
 1. ผู้บริหาร     ๕ คน 
 2. ข้าราชการครู            8๓ คน 
 3. ข้าราชการพลเรือน    2 คน 
 
ข. ลกูจา้งประจํา        ๖ คน 
 1. ทําหน้าที่สอน     - คน 
 2. ทั่วไป / สนับสนุน    ๖ คน 
 
ค. พนกังานราชการ      7 คน 
 1. ทําหน้าที่สอน     6 คน 
 2. ทั่วไป / สนับสนุน    1 คน 
 
ง. ลกูจ้างชั่วคราว      6๕ คน 
 1. ทําหน้าที่สอน     ๓๑ คน 
 2. ทั่วไป / สนับสนุน    ๓4 คน 
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๑.๓ ข้อมูลด้านผูเ้รียน 
 

ประเภทวชิา/สาขา 
  

ปกีารศกึษา 256๓ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม 
ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม 
1. สาขาวชิาชา่งยนต/์เทคนคิเครือ่งกล               
 - สาขางาน ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 122 84 138 344 29 45 74 
 - สาขางาน ยานยนต์ /เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 39 30 18 87 36 25 61 
 - สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า (EV)     18  18 

2. สาขาชา่งกลโรงงาน/เทคนคิการผลติ               

 - สาขางาน เคร่ืองมือกล 76 68 70 214 18 5 23 
 - สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ 38 30 27 95 12 20 32 
 - สาขางาน เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)   25 25 18 17 35 
 - สาขางาน ผลติชิ้นส่วนฯ (ทวิภาค)ี     21 19 40 
 - สาขางาน เคร่ืองมือกล (ม.6)      14 14 
3. สาขาวชิาชา่งเชื่อม/เทคนคิโลหะ        
 - สาขางาน ผลติภัณฑ์ 37 22 21 80    
 - สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ     8 7 15 

4. สาขาวชิาชา่ง ไฟฟา้กาํลงั               

 - สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง 119 96 90 305 40 40 80 

 - สาขางานไฟฟ้ากําลัง (ทวิภาคี)     36 20 56 

 - สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง (ม.6)     19 16 35 

5. สาขาวชิาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์               

 - สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 37 38 27 102 

 - สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 17 17 

 - สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 16 8 24 

 - สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6) 

6. สาขาวชิาการก่อสรา้ง 

 - สาขางาน ก่อสร้าง 39 20 31 90 18 12 30 

7. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 

 - สาขางาน สถาปัตยกรรม 30 30 27 87 8 15 23 

 - สาขางาน สถาปัตยกรรม (ม.6) 11 21 32 
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ปกีารศกึษา  256๓ 

ประเภทวชิา/สาขา ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 

  ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม 

8. สาขาวชิา เขยีนแบบเครื่องกล 

 - สาขางาน เขียนแบบเคร่ืองกล 14 10 11 35 7 8 15 

 - สาขางาน เขียนแบบเคร่ืองกล (ม.6)          6    6 

9.  สาขาวชิาซอ่มบาํรงุ/เทคนคิอตุสาหกรรม 

 - สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 37 30 26 93 

 - สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 8 7 15 

 - สาขางาน ติดต้ังและบํารุงรักษา 19 19 38 

 - สาขางาน ติดต้ังและบํารุงรักษา (ทวิภาคี) 10 10 

 - สาขางาน ติดต้ังและบํารุงรักษา (ม.6) 13 11 24 

10. สาขาวชิาเทคนคิคอมพวิเตอร/์เทคโนโลยีฯ 
  - สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  -  สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  -  สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6) 

37 
 

17 
 

35 
 

89 
 

16 
11 

2 
11 

18 
22 

๑1. สาขาวชิา เมคคาทรอนกิส ์               

 - สาขางาน เมคคาทรอนิกส์ 36 35 71 12 6 18 

๑2. สาขาวชิาเทคนคิควบคุมและซ่อมบาํรงุ 

ระบบขนสง่ทางราง 

  - สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุง 

ระบบขนส่งทางราง 21 21 

  - สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุง 43 22 65 

ระบบขนส่งทางราง (ม.6) 
ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
13. สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 118 29 22 169 13 21 34 

 - สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)     17 6 23 
ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 
14. การจัดการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
- สาขางาน การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (ม.6) 
     38  38 
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๑.๔ ข้อมลูด้านหลกัสูตรทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ มหีน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)   
 
ประเภทวิชาและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในปจัจุบนั 
๑.  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

1. สาขาวชิา ช่างยนต ์
- สาขางาน ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 
- สาขางาน ตัวสีและถัง 

 
2. สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน/เทคนคิการผลติ 

- สาขางาน เครื่องมือกล 
- สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ 

 
3. สาขาวชิา ช่างเชือ่ม/เทคนคิโลหะ 

- สาขางาน ผลิตภัณฑ์ 
- สาขางาน เทคโนโลยีงานเช่ือมฯ 

 
4.  สาขาวชิา ช่างไฟฟ้ากาํลัง 

- สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง 
 

5.  สาขาวชิา ช่างอิเลก็ทรอนกิส ์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
6.  สาขาวชิา ช่างกอ่สร้าง 

- สาขางาน ก่อสร้าง 
 

7.  สาขาวชิาสถาปตัยกรรม 
- สาขางาน ก่อสร้าง 

 
8. ประเภทวชิา เขยีนแบบเครื่องกล 

- สาขางาน เขียนแบบเคร่ืองกล 
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9.  สาขาวชิาซอ่มบํารุง /เทคนคิอตุสาหกรรม 

- สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 
- สาขางาน ติดต้ังและบํารุงรักษา 

 
10.  สาขาวชิาเทคนคิคอมพวิเตอร ์

- สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 

11.  สาขาวชิาเมคคาทรอนกิส ์
- สาขางาน เมคคาทรอนิกส ์

 
๑2.   สาขาวชิาเทคนคิควบคมุและซอ่มบํารงุระบบขนส่งทางราง 

- สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่งทางราง 
 
๒.  ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

13.  สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๓.  ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 
 

๑๔.  สาขาการจัดการโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน 
  - การจัดการเทคโนโลยีโลจสิติกส ์
 

1๕.  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ  (ทวศิกึษา) 
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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๑.๕ ข้อมลูด้านอาคารสถานที ่
ชื่อสถานศกึษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chonburi Technical College 
ทีต่ั้งสถานศกึษา  เลขที่ 20๗  หมู่ที ่ 3  ถนน บ้านบึง – แกลง  ตําบลหนองชาก  อําเภอ/เขตบ้านบึง   
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20170 
โทรศพัท ์     0-3848-5202                 โทรสาร      0-3848-5205 
เวบ็ไซต ์      www.chontech.ac.th          อีเมล        chontech@hotmail.com 
 
เนือ้ทีข่องสถานศึกษา  94    ไร ่
มอีาคาร รวมท้ังสิ้น   25   หลัง  มีห้องทั้งสิ้น     212   ห้อง  ดังน้ี 
 

 ๒๖     อาคารอเนกประสงค์ (อบจ.สนับสนุน)          จํานวน       ๑     หลัง       ๑    ห้อง 

1 อาคารอํานวยการ 2 ช้ัน จํานวน       1     หลัง       7   ห้อง 
๒ อาคารเรียน 2 ช้ัน จํานวน       1     หลัง     15    ห้อง 
๓ อาคารเรียน  4  ช้ัน จํานวน       1     หลัง     16    ห้อง 
๔ อาคารเรียน  1  ช้ัน จํานวน       1     หลัง       4    ห้อง 
๕ อาคารโรงฝึกงานช่างสถาปัตยกรรม จํานวน       1     หลัง       7    ห้อง 
๖ อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน จํานวน       1     หลัง       3    ห้อง 
๗ อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคการหล่อ จํานวน       1     หลัง       6    ห้อง 
๘ อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จํานวน       1     หลัง       3    ห้อง 
๙ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน จํานวน       1     หลัง     30    ห้อง 
๑๐ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ จํานวน       1     หลัง     11    ห้อง 
๑๑ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเช่ือม จํานวน       1     หลัง     12    ห้อง 
๑๒ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง จํานวน       1     หลัง     12    ห้อง 
๑๓ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส ์ จํานวน       1     หลัง     26    ห้อง 
๑๔ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องมือวัด จํานวน       1     หลัง     10    ห้อง 
๑๕ อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า จํานวน       1     หลัง     22    ห้อง 
๑๖ อาคารโรงฝึกงานรวม 4 ช้ัน (อาคารเรียน) จํานวน       1     หลัง       0    ห้อง 
๑๗ อาคารสํานักงาน - พัสดุ จํานวน       1     หลัง       1    ห้อง 
๑๘ อาคารลูกเสือ จํานวน       1     หลัง       1    ห้อง 
๑๙ อาคารสํานักงาน - เบญจมจักร์ จํานวน       1     หลัง       4    ห้อง 
๒๐ อาคารหอพระ จํานวน       1     หลัง       0    ห้อง 
๒๑ อาคารวิทยบริการ  4  ช้ัน จํานวน       1     หลัง       6    ห้อง 
๒๒ อาคารโรงอาหารเก่า - หอประชุม จํานวน       1     หลัง       5    ห้อง 
๒๓ อาคารโรงอาหารใหม่ จํานวน       1     หลัง     10    ห้อง 
๒๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา จํานวน       1     หลัง       1    ห้อง 
๒๕ อาคาร 78  ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน       1     หลัง       0    ห้อง 
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๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
วิทยาลยัเทคนคิชลบรุ ี

 
1. ประมาณการรายรบั    54,194,780   บาท 
 

ก. เงนิรายได ้(บกศ.) ยกมา 6,000,000 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน - บาท 

  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป ๖,000,000 บาท 

 ข. เงินงบประมาณ ป ี256๔  ทีค่าดว่าจะไดร้บั 48,194,780 บาท

งบบุคลากร  8,941,580 บาท 

งบดําเนินงาน 26,608,400 บาท 

งบลงทุน 5,950,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 6,194,800 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน 500,000 บาท 

2. ประมาณการรายจา่ย   54,194,780      บาท 

งบบุคลากร  8,941,580 บาท 

 - เงินเดือน - บาท 

 - เงินวิทยฐานะ - บาท 

 - ค่าตอบแทนเต็มขั้นข้าราชการ  - บาท 

 - ค่าจ้างประจํา - บาท 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,678,920 บาท 

 - ค่าจ้างช่ัวคราวและค่าครองชีพ  7,262,660 บาท 

  

งบดาํเนนิงาน 26,608,400 บาท 

 - คา่ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 21,928,400 บาท 

 - สาธารณูปโภค  4,680,000 บาท 
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งบลงทนุ 5,950,000 บาท 

 - ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง .... บาท 

 - ค่าครุภัณฑ์..... 5,950,000 บาท 

งบเงนิอดุหนนุ 6,194,800 บาท 

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ฯ  120,000 บาท 

-  อุดหนุนโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ          90,000 บาท 
-  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
-  อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน 
-  อุดหนุนโครงการ Fix It Center 
-  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ 
   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน 

30,000
74,000

740,000

5,140,800

บาท 
บาท 
บาท 
 
 
บาท 

งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท 

  - สํารองฉุกเฉิน ๕00,000 บาท 

เงนิบาํรุงสถานศกึษา 6,000,000 บาท 

- โครงการตามภาระงานสถานศึกษา ๖,000,000 บาท 
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ส่วนที่  ๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็น
การประเมิน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี  และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 
 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะ
วิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
 ๑.๓  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานทีก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตาม
นโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  
สนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
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 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน  ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  โดยผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่  ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก  สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๓.๑   วิสัยทัศน์  (Vision) 
 หมายถึง   ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ไว้ดังนี้ 
 “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม  เพ่ือผลิตก าลั งคนตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ” 
 

๓.๒   พันธกิจ  (Mission) 
 หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ  โดยในแต่
ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goats)  รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 พันธกิจที่  ๑   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพ
ที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
 พันธกิจที่  ๒   สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ 
ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับเยาวชน
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ 
 พันธกิจที่  ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 พันธกิจที่  ๔   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่
ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 พันธกิจที่  ๕   สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 พันธกิจที่  ๖   สนับสนุน  ครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการสอน 

๓.๓   กลยุทธ์  (Strategy) 
 หมายถึง   การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่

ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพที่
ดีและเป็นคนดีของสังคม 

๑. ผลิตก าลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่
คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม  

๓. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน 

๒. สนั บสนุ นหลักสู ตรนอกระบบ   เพ่ื อ เป็ น
ทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. 
และ  ป วส .  โดย ใช้ ห ลั กสู ต รระยะสั้ น  / 
หลั กสู ต รเที ยบ โอน  / สะสมหน่ วยกิ ต  / 
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับ เยาวชน
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ 

๑. การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่
ตลาดแรงงานต้องการ 

๒. เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและ
แกนมัธยม เพ่ิมข้ึน 

๓. เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ 

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาและหรือผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

๑. พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร 
๓. พั ฒ น านั ก วิ จั ย แ ล ะ  น วั ต ก ร รม  แ ล ะ

สิ่งประดิษฐ์ 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และ

ความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่
ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

๑. พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรง
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

๓. พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อเนื่อง 

๕. 
  

สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้   ความเข้าใจ  ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาด้าน  
ต่าง ๆ 
  
 

๑. ส่ งเสริม  สนั บสนุ นจั ดหาครุภั ณ ฑ์ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

๔. ฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ 

 



15 
 
 

๓.๔   พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจที่  ๑   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มี
บุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะที่ถูกต้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ๑.๒   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม  บุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  ๑  มีจ านวน     ๓   กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   ผลิตก าลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการเปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     ๒)  โครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
     ๓)  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)  ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
     ๒)  การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานท า 
     ๓)  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม 
     ๒.๒.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ  เป็นคนดีของสังคม  
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 
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    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
     ๒)   โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 
     ๓)   โครงการศูนย์บ่มเพาะเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)   จ านวนประชาชนที่ใช้บริการ 
     ๓)   แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค ์   
      เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่
สอน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา 
     ๒)  โครงการจัดท าแผนการเรียน 
     ๓)  กิจกรรม Home Room 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   แผนการเรียนทุกรายวิชา 
     ๒)   จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
     ๓)   แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

พันธกิจที่  ๒   สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. 
และ ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ส าหรับเยาวชนผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช ้
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษา 
  ๑.๒   เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  ๒  มีจ านวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
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   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑    การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
     ๒)  โครงการแนะแนวอาชีพ ระบบทวิภาคี 
     ๓)  โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 
     ๒)   สาขาวิชาระบบทวิภาคี 
     ๓)   จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม เพ่ิมข้ึน 
    ๒.๒.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม ตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรนอกระบบ 
     ๒)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยมร่วมกับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
     ๓)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
     ๔)   โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนผู้เรียนหลักสูตรนอกระบบ 
     ๒)   จ านวนผู้เรียนแกนมัธยม 
     ๓)   จ านวนผู้เรียนทวิศึกษา 
     ๔)   หลักสูตรวิชาชีพอ่ืน  
 
 
 



18 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓    เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือให้ผู้ที่มีประสบการณ์จากการท างาน ได้น าประสบการณ์มาเทียบโอน
ความรู้เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
     ๒)   กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
     ๓)   โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนผู้เรียนหลักสูตรเทียบโอน 
     ๒)   สาขาวิชาหลักสูตรเทียบโอน 
  
 

พันธกิจที่  ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตก าลังคนให้ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
  ๑.๒   เพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  ๓  มีจ านวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค ์   
     การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  ด้านการผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
     ๒)   โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน 
     ๓)   โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)  จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 
     ๒)  จ านวนสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
     ๓)  ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
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   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร 
    ๒.๒.๑   เป้าประสงค ์   
     การจัดการด้านบริหารให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  ๑๒ 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมี 
ธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒)   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
     ๓)   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร 
     ๒)   ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๓)   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓    พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู 
     ๒)  โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน 
     ๓)  โครงการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู 
     ๒)   จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน 
     ๓)   จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดใช้กับชุมชน 
 

พันธกิจที่  ๔   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทาง
วิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพ่ือสร้างความรู้  ความสามารถด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
  ๑.๒   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 ๒.   กลยุทธ์ 
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   พันธกิจที่   ๔  มีจ านวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค ์   
     การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
     ๒)   โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
     ๓)  โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
     ๒)   คณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
     ๓)   แบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  
    ๒.๒.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ 
     ๒)   โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ  
     ๓)   โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ทุนรัฐบาลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ 
     ๒)   การฝึกอบรมต่างประเทศ 
     ๓)   การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค ์   
     เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
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    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการพัฒนาครู บุคลากรในสถานศึกษา 
     ๒)   โครงการศึกษาดูงาน 
     ๓)   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนครู  และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
     ๒)   ครู  และบุคลากรในการศึกษาดูงาน 
     ๓)   วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 
 

พันธกิจที่  ๕   สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพ่ือให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๒   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  ๕  มีจ านวน  ๕  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค ์   
     จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๒)    โครงการพัฒนาระบบเครอืข่ายภายในวิทยาลัยฯ 
     ๓)    โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานอื่น 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๒)   วัสดุ อุปกรณ ์และครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ 
     ๓)   ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๒.๒.๑   เป้าประสงค ์   
     การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูผู้สอน 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการจัดหาชุดฝึก CNC  เครื่องกลึง  เครื่องกัด 
     ๒)   โครงการจัดหาชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต 
     ๓)   โครงการจัดหาชุดห้องปฏิบัติการ และทดลองระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์
ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 



22 
 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ชุดฝึก CNC  เครื่องกลึง  เครื่องกัด 
     ๒)   ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต 
     ๓)   ชุดห้องปฏิบัติการ และทดลองระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์ไฟฟ้า และ
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓    พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค ์   
     การพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ 
     ๒)   โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์วิทยบริการ 
     ๓)   โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย 
     ๒)   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
 
   ๒.๔   กลยุทธ์ที่  ๔    ฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๒.๔.๑   เป้าประสงค ์   
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
    ๒.๔.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผสมผสานเครื่องมือ Active Learning 
 โดยใช้  Moodle  LMS 
     ๒)   โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    ๒.๔.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   สื่อการเรียนการสอน 
     ๒)   จ านวนบทเรียนส าเร็จรูปออนไลน์ 
  
   ๒.๕   กลยุทธ์ที่  ๕    ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่าย
บริหารจัดการ 
     ๒.๔.๑   เป้าประสงค ์   
      การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร  
    ๒.๔.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM 
     ๒)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการงบประมาณและพัสดุ 



23 
 
     ๓)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ ๐๒  ออนไลน์ 
  
    ๒.๔.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จ านวนผู้บริหารและครูทีเ่ข้ารับการพัฒนาด้านสารสนเทศ 
     ๒)   แบบประเมินความพึงพอใจ 



 
 

 

๓.๔   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๑     มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
เป้าประสงค์   เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
กลยุทธ์ที่  ๑   ผลิตก าลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการเปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๑. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

จ านวนสาขาวิชาใหม่ ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 
และ ปวส. 
๒. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาวะการมีงานท า 
๓.ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 

๒ 
 

โครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ๑. เพ่ือผลิตและก าลังคนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ผู้เรียน ระดับ ป.ตรี จ านวนผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

๓ 
 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
นอกสถานศึกษา 

ผู้เรียนทุกระดับชั้น จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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เป้าประสงค์   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ  เป็นคนดีของสังคม  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ   
กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit Center ๑. เพ่ือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

เครื่องมือทางด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน 
๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทาง
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ
ให้บริการประชาชน 

จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องมือทางด้านการเกษตร 

๑. จ านวนประชาชนที่มาใช้บริการ 
๒. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๓. ความพึงพอใจของประชาชน 

๒ 
 

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ๑.  เพ่ือให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดปีใหม่ และวัน
สงกรานต์ 
๒.  เพ่ือตรวจสภาพรถยนต์ให้
อยู่ในสภาพที่ดี ขับขี่ปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ๑. จ านวนประชาชนที่มาใช้บริการ 
๒. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๓. ความพึงพอใจของประชาชน 

๓ 
 

โครงการศูนย์บ่มเพาะเพ่ือพัฒนาธุรกิจ ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ในอนาคต 

การท าธุรกิจ จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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เป้าประสงค์   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่สอน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
กลยุทธ์ที่  ๓   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษา 

ผู้เรียนทุกระดับชั้น ๑. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

๒ 
 

โครงการจัดท าแผนการเรียน ๑.  เพ่ือจัดท าแผนการเรียนทุก
รายวิชา โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
 

แผนการเรียนทุกรายวิชา ๑. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

๓ 
 

กิจกรรม Home Room ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา  ตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้เรียน  อบรมสั่งสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ผู้เรียนทุกระดับชั้น ๑. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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๓.๔   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๒    สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / 
สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับเยาวชนผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาปรับใช้ 
เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่  ๑  การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ๑.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระบบ

ทวิภาคีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรทวิภาค ี ๑. หลักสูตรที่มีการพัฒนา 

๒ โครงการแนะแนวอาชีพ ระบบทวิภาคี ๑.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา 
๒.  เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระบบทวิภาคี 

ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ๑. จ านวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาระบบทวิภาคี 

๓ 
 

โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี ๑.  เพ่ือให้สถานประกอบการที
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

สถานประกอบการ ๑. จ านวนสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม ตามความต้องการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  ๒  เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม เพิ่มข้ึน 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการเปิดสอนหลักสูตรนอกระบบ ๑.  เพ่ือโอกาสการเรียนหลักสูตร

นอกระบบตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
 

หลักสูตรนอกระบบ ๑. ผู้เรียนหลักสูตรนอกระบบ 

๒ โครงการเปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยมร่วมกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

๑.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณหลักสูตรแกน
มัธยม 
๒.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนใน
การเรียนต่อระดับ ปวช. 
 

หลักสูตรแกนมัธยม ๑. จ านวนผู้เรียนหลักสูตรแกนมัธยม 
  

๓ โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

๑.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนสังกัด 
สพฐ. เรียนระดับ ปวช. ควบคูก่ับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หลักสูตรทวิศึกษา ๑.  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา 

๓ 
 

โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๑.  เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ 
 

อาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๑. จ านวนสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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เป้าประสงค์  หลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
กลยุทธ์ที่  ๓  เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้คุณวุฒิ

ทางการศึกษา 
 
 

๑.  เพ่ือเพ่ิมผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โดยหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์ 

หลักสูตรนอกระบบ ๑. จ านวนผู้เรียนหลักสูตรเทยีบโอน 
๒. สาขาวิชาหลักสูตรเทียบโอน 

๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 

๑.  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑.  จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

๓ 
 

โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน 
 
 

๑.  เพ่ือแนะแนวความรู้
หลักสูตรเทียบโอน 

แรงงานในสถานประกอบการ ๑. จ านวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
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๓.๔   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๓    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
เป้าประสงค์   การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  ด้านการผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 

 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาด้านการศึกษา 

๑.  เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

สถานประกอบการ ๑. สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 
 

๒ 
 

โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ๑.  เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 

สถานศึกษาอ่ืน ๑. สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 

๓ 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา 

๑.  เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือใน
สถานศึกษา 

ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน ๑. ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

 
เป้าประสงค์   การจัดการด้านบริหารให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  ๑๒ 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 

 
โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหาร 

๒ 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายนอก 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้ผ่าน
เกณฑ์ 

ครูและบุคลากร ๑. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๓ 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

ครูและบุคลากร ๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 

30 



 
 

เป้าประสงค์   เพ่ือพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 

 
โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู 
 
 

๑.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของครู 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คร ู

๑.จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของครู 

๒ 
 

โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน 
 
 

๑.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน 

๑.จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน 

๓ 
 

 

โครงการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ๑.  เพ่ือต่อยอดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์น าไปใช้ในชุมชน 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อ
ยอดชุมชน 

๑.จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
ต่อยอดใช้กับชุมชน 

๔ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในสถานศึกษา 
 

๑. เพ่ือประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ๑.  จ านวนสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่
เข้าประกวดแข่งขัน 
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๓.๔   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๔    พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์  การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

๑.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

หลักสูตร ๑.หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

๒ 
 

 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑.  เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
สมรรถนะ 

คณะกรรมการ ๑.คณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

๓ 
 

 

โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบประเมิน
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

แบบประเมิน ๑.แบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 

 
โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
ต่างประเทศ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมครู ได้รับ
การศึกษาต่อในต่างประเทศ 

ผู้บริหาร และครู ๑.ทุนรัฐบาลด้านการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

๒ 
 

โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ๑.  เพ่ือจัดหาทุนฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ๑.การฝึกอบรมต่างประเทศ 

๓ 
 

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

๑.  เพ่ือศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการพัฒนาครู บุคลากรในสถานศึกษา ๑.  เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากร
ในสถานศึกษา 

ครู และบุคลากร ๑.จ านวนครู  และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

๒ 
 

 

โครงการศึกษาดูงาน ๑.  เพ่ือศึกษาดูงานในประเทศ ครู และบุคลากร ๑.ครู  และบุคลากรในการศึกษาดู
งาน 

๓ 
 

 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ ๑.  เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ
สาขาวิชาต่าง ๆ 

ครู และบุคลากร ๑.วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 
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๓.๔   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  ๕    สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์  จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

๒ 
 

 
 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ๑. วัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ด้าน
ระบบเครือข่าย 

๓ 
 
 

 

โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานอื่น 

๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์จาก
หน่วยงานอื่น  

ครุภัณฑ์ ๑.ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน 
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เป้าประสงค์   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 
กลยุทธ์ที่  ๒    พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการจัดหาชุดฝึก CNC  เครื่องกลึง  เครื่องกัด   ๑.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยชุดฝึก CNC  
เครื่องกลึง  เครื่องกัด 

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ๑.  จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาชา่งกล
โรงงาน , เทคนิคการผลิต, เทคนิค
เครื่องกล ,เทคนิคโลหะ  ฯลฯ 

๒ 
 

 
 

โครงการจัดหาชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต ๑.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนสาขาเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ๑.  จ านวนผู้เรียนสาขาเทคนิค
ควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่ง
ทางราง 

๓ 
 
 

 

โครงการจัดหาชุดห้องปฏิบัติการ  และทดลองระบบนิวแม
ติกส ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ 

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ๑.  จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาไฟฟ้า , 
อิเล็กทรอนิกส์ ,  

 
 
 
 
 
 
 
 

35 



 
 

 
 
เป้าประสงค์   การพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  ๓    พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ ๑.  เพ่ือปรับปรุงศูนย์วิทย
บริการให้ทันสมัย 

ศูนย์วิทยบริการ ๑.ศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย 

๒ 
 

 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์วิทยบริการ ๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์วิทย
บริการให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ครุภัณฑ์ ๑.ครุภัณฑ ์

๓ 
 
 

 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๑.  เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๑.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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เป้าประสงค์   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  ๔    ฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผสมผสานเครื่องมือ 
Active Learning  โดยใช้  Moodle  LMS 

๑.  เพ่ือผลิตบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนส าเร็จรูปรายวิชาต่าง ๆ ๑.บทเรียนส าเร็จรูปออนไลน์ 

๒ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ ๑.  เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ออนไลน์ 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๑.  จ านวนสื่อการเรียนการสอน 
ออนไลน์ 

 
เป้าประสงค์   การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร 
กลยุทธ์ที่  ๕    ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM ๑.  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูและบุคลากร ๑.จ านวนครูและบุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรม 
 

๒ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการงบประมาณ
และพัสดุ 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวางแผนงบประมาณ
และพัสดุด้วยระบบสารสนเทศ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ๑.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ ๐๒  ออนไลน์ 
 

๑.  เพ่ือระบบบริหารจัดการ
ด้านนักเรียน นักศึกษา 

ครูและบุคลากร ๑.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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