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คำนำ 

   
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  ค่านิยมอาชีวศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙  สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ  ได้แก่  สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
ท่ีมีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน การเผยแพร่ 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจในความสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
และการนำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 

  การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อให้
การบริหารจัดการ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มุ่งใหผู้้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ท้ังภาครัฐและเอกชน มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

วิทยาลยัเทคนิคชลบุร ี
 

1.1 ประวัติวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง - แกลง 

กิโลเมตรท่ี 21 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คือ 'โรงเรียนชา่ง
ไม้ชลบุรี' ( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปล่ียน ช่ือเป็น 'โรงเรียนการช่างชลบุรี' 

- ปี พ.ศ. 2482  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482 นักเรียนต้องอาศัยโรงเรียนช่างทอผ้า หรือ
โรงเรียนการช่างสตรีเดิมเพราะอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ ศิษย์เก่ารุ ่น 2482 มีจำนวน 37 คน รับ
นักเรียนท่ีจบประถมปีท่ี 4 กำหนดเวลาเรียน 3 ปี มีนายประสาท  มากทรัพย์ รักษาการครูใหญ่ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2482  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ จึงย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนช่างไม้ชลบุรี สถานท่ีสร้างเช่า
วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) มีโรงฝึกงาน 2 หลัง.บ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง บ้านพักครูน้อย 2 หลัง บ้านพักภาร
โรง 1 หลัง 

- ปี พ.ศ. 2501  โรงเรียนการช่างชลบุรีได้รับการเปล่ียนฐานะอยู่ในโครงการ ส.ป.อ. และ เริ่มรับ 
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- ปี พ.ศ. 2502  รัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนยาว 54 เมตร 1 หลัง 

- ปี พ.ศ. 2504  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ  ช่างเครื่องยนต์
ดีเซล  ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง แผนกต่าง ๆ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากโครงการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ผู้เช่ียวชาญ และให้ทุนครูไปฝึกงานต่างประเทศ ทำ
ให้กิจการในการศึกษาของโรงเรียนเจริญขึ้นมาก 

- ปี พ.ศ. 2510  โรงเรียนได้รับการพัฒนา 1 ใน 25 ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ของ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนา ประเทศ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ซึ่งได้รับ 
งบประมาณเป็นค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร กับค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25 ล้านบาท และช่วง
เป็นโรงเรียนการช่างชลบุรี ปักหน้าอกเสื้อ ชบ.5 ธงประจำสถานศึกษา น้ำเงิน-ขาว โดยย้ายจากที่ตั้งเดิม 
ซื้อท่ีดินสร้างอาคารใหม่ท่ี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี จาก ฯพณฯ ดร.ประโยชน์  เนื่อง
จำนงค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 40 ไร่ และได้บริจาคให้อีก 54 ไร่ รวม
ท้ังหมด 94 ไร่ 

- ปี พ.ศ. 2511  บริษัทจุนโซ ซากากุระ ให้ออกแบบสร้างอาคารต่าง ๆ ทั้งหมดและได้จัดส่งครู
หัวหน้าโรงงานท้ัง 6 ช่าง ช่าง ละ 1 คนไปฝึกงานท่ีประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี 

- ปี พ.ศ. 2512  อาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน เครื่องมือ เครื่องจักร ติดต้ังเสร็จเรียบร้อย 

- ปี พ.ศ. 2513  ได้ย้ายไปต้ังที่ เลขที่ 205 (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น เลขที่ 207) หมู่ 3 ตำบล
หนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ถนนบ้านบึง - แกลง กิโลเมตรที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2513 ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็น 'โรงเรียนเทคนิคชลบุรี' ปักหน้าอกเส้ือ ทนช.  
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          - ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ภาคนอกเวลา 
          - ปี..พ.ศ. 2519  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็น
ต้นมาและโรงเรียนถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต ' ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา 
เหตุการณ์การเปล่ียนช่ือสมัยนั้นนักเรียน นักศึกษามีบทบาทเรียกร้องให้เปล่ียนเป็น วิทยาลัยและเปล่ียนช่ือ
เ ป ็ น  'ว ิ ท ย า ล ั ย เ ท ค น ิ ค ช ล บ ุ รี ' ต ั ้ ง แ ต ่ ว ั น ท ี ่  1 ม ก ร า ค ม  พ . ศ . 2522 จ น ถ ึ ง ป ั จ จ ุ บั น 
          - ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า (ปวท.) 

1.2 การจัดการศึกษาในวิทยาลัย  
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช . และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. จำนวน 14 สาขาวิชา มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนท้ังส้ิน 2,278 คน มี
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 159 คน 

1.3 ผู้บริหารวิทยาลัย ในปัจจุบัน 
นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
นายอำนวย  เหิมขุนทด  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอภิชาติ  อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสองเมือง กุดั่น  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 

1.4 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ 
นายอภิชาติ  อนุกูลเวช 
นายอำนวย  เหิมขุนทด 
นางสองเมือง  กุดั่น 
นายวีรศักดิ์  ภักดีงาม 
นายบรรลือ  จันทร์ศิริ 
นายนุกูล  แก้วกลม 
นางสาวปาริชาต  จันทร์ประเสริฐ 
นายวิบูลย์  ด้วงเงิน 
นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล 
นายกฤษฎา  เรือนทองดี 
นายภิญโญ  ขำประดิษฐ์ 
นางสาวสุชาดา  แสงงาม 
นายวิรุณ  จิตต์บุญ 
นางสาวภัสพร  ชัชวาล 
นางสาววนิดา  ภาชนะสุวรรณ  
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1.5 สถานที่ต้ัง 

 ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 ช่ือภาษาอังกฤษ Chonburi Technical College 
 ท่ีต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 207  หมู่ท่ี  3  ถนน บ้านบึง – แกลง ตำบล หนองชาก  อำเภอ/

เขต บ้านบึง  จังหวัด  ชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20170 
 โทรศัพท์  โทร. 0-3848-5202 
 โทรสาร  โทร. 0-3848-5205 
 เว็บไซต์  www.chontech.ac.th 
 อีเมล์  saraban@chontech.ac.th 
แผนที่วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 สีประจำวิทยาลัย 

สีเลือดหมูและสีขาว 
 
1.7 เนื้อที่ของสถานศึกษา 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 

94 ไร ่
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ผังบริเวณวิทยาลัย 
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1.8 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.9 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา (Philosophy) 

ทักษะเย่ียม เป่ียมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม  เพื่อผลิตกำลังคนต้ังแต่ระดับฝีมือระดับ

เทคนิค ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

พันธกิจ (Mission) 
1. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะท่ีถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพท่ีดี และ

เป็นคนดีของสังคม 
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2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส. 
โดยใช้หลักสูตรระยะส้ัน / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน 
ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ 
 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. สนับสนุน  ครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการผลิตสื ่อและ  

นวัตกรรมการสอน 

 
1.10 ข้อมูลบุคลากร 
        1. อัตรากำลัง ปี 2566          ข้อมูล ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  2565 
                  ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้างานบุคลากร 
 
อัตรากำลังของ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี………………………………….    มีบุคลากรท้ังส้ิน   159 คน 

ก. ข้าราชการ     86 คน 
1. ผู้บริหาร      5 คน 
2. ข้าราชการครู    80 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน    1 คน 

ข. ลูกจ้างประจำ     4 คน 
1. ทำหน้าท่ีสอน    - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน    4 คน 

ค. พนักงานราชการ    8 คน 
1. ทำหน้าท่ีสอน    6 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน    2 คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว     61 คน 
1. ทำหน้าท่ีสอน    27 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน    34 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  …. คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น  …. คน 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    …. คน 

1. ข้าราชการ    …. คน 
2. ลูกจ้างประจำ   …. คน 
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2. ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา  159…. คน 
 

ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน         รวม 
 
- ต่ำกว่า ม.6   คน   15 คน  15 คน 
- ปวช./ม.6   คน     1 คน   1 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  คน    13  คน   13 คน 
- ปริญญาตรี  76 คน    11 คน  87 คน 
- ปริญญาโท  40 คน    คน  40 คน 
- ปริญญาเอก     3  คน    คน  3 คน 
 รวม          119 คน   40 คน  159 คน 
 
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

ก. ครูผู้สอน   ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน         รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร  คน    คน   คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน  คน    คน   คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน      คน    คน   คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  27 คน   34   คน  61  คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  คน    คน   คน 
 รวม  27 คน   34 คน  61 คน 
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4. ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 
4.1 ข้าราชการ รวม 86   คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายนิทัศน์  วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ ป.โท ผู้อำนวยการ   บริหารสถานศึกษา  
นายอำนวย  เหิมขุนทด  ป.โท รองผู้อำนวยการ    บริหารสถานศึกษา 
นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ ป.โท รองผู้อำนวยการ   บริหารสถานศึกษา 
นายอภิชาติ  อนุกูลเวช ป.เอก รองผู้อำนวยการ   บริหารสถานศึกษา 
นางสองเมือง  กุด่ัน ป.เอก รองผู้อำนวยการ   บริหารสถานศึกษา 
นางจันทรา  ทีปกากร  ป.ตรี เจ้าพนักงานธุรการ   งานพัสดุ  
นางสาวราตรี   ศรีเมือง ป.ตร ี ครูชำนาญการ สามัญสัมพันธ์  
นายบุญชัย   ศฤงคารศิร ิ ป.ตร ี ครูชำนาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์  
นางสุปราการ  ภักดีงาม ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์  
นายวีรศักด์ิ   ภักดีงาม ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์  
นางอนุรีย์    ชีวรัตน์ ป.ตร ี ครูชำนาญการ สามัญสัมพันธ์  
นางศุภมาศ   ชุมชัย ป.โท ครูชำนาญการ สามัญสัมพันธ์  
นางธนาวดี  แก้วกลม ป.โท ครูชำนาญการ สามัญสัมพันธ์  
นางโยทะกา  พลรัตน์ ป.โท ครูชำนาญการ สามัญสัมพันธ์  
นายลักษณ์นารา   ดุษดี ป.ตร ี คร ู สามัญสัมพันธ์  
นางสาววศิชญา  อดุลย์ชัยเจริญ ป.ตร ี คร ู สามัญสัมพันธ์  
นายวุฒิศิลป์   ธีร์นันท์ธิติ ป.ตร ี ครูผูช้่วย สามัญสัมพันธ์  
นายเมฆี   ลาสุเร ป.ตร ี ครูผูช้่วย สามัญสัมพันธ์  
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริญา  กะการัมย์ ป.ตร ี ครูผูช้่วย สามัญสัมพันธ์  
นายมาโนช  รังษีมณีรัตน์ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างยนต์  
นายทนงศักด์ิ  ปิ่นคล้าย ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างยนต์  
นายสาโรจน์  ตระกูลพรงาม ป.โท ครูชำนาญการ ช่างยนต์  
นายมานะ  สุขสุผล ป.ตร ี ครูชำนาญการ ช่างยนต์  
นายศุเกียรติ  ราชสมบูรณ ์ ป.ตร ี คร ู ช่างยนต์  
นายยงยุทธ  ช่างประเสริฐ ป.ตร ี คร ู ช่างยนต์  
นายพชรกฤต  ฉ่ัวเจริญ ป.ตร ี คร ู ช่างยนต์  
ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย  จุกสีดา ป.ตร ี ครูผูช้่วย ช่างยนต์  
นายอรรณพ  ใจเอ้ือ ป.ตร ี ครูผูช้่วย ช่างยนต์  
นายปิยะชัย  ใจคง ป.ตร ี ครูผูช้่วย ช่างยนต์  
นายวิชญวัฒน์  เกตุอู๊ต ป.โท ครูชำนาญการ ช่างกลโรงงาน  
นายสันศิริ  แสงชัจจ ์ ป.ตร ี ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นายมานพ  บุตรแวว ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นายบรรลือ  จันทร์ศิร ิ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายสุพจน์  ธนะวีระวงศ์ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นายสุตชาย  สงค์ประหยัด ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นายนุกูล  แก้วกลม ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นางสาวนภัสชญา  คงการุณ ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างกลโรงงาน  
นายพชรพล  วรินทร์เวช ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างกลโรงงาน  
นางสาววีนัส  วงค์พยัคฆ ์ ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างกลโรงงาน  
นายชนินทร  ต่อพงศกร ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างกลโรงงาน  
นายภิญโญ  ขำประดิษฐ์ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างเชื่อมโลหะ  
ว่าท่ีร้อยตรีปริญญา  เต็มรักษ์ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างเชื่อมโลหะ  
นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างเชื่อมโลหะ  
นายชลอ  น่ิมเสนาะ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ เขียนแบบเครื่องกล  
นายสุพจน์  เกียรติชนานุกูล ป.โท ครูชำนาญการ เขียนแบบเครื่องกล  
นายมานพ  นิยุตรานนท์ ป.โท ครูชำนาญการ เทคนิคพ้ืนฐาน  
นายปิยะ  ศรีอุดร ป.ตรี ครูผูช้่วย เทคนิคพ้ืนฐาน  
นายสมชาย  เครืออยู่ ป.โท ครูชำนาญการ เทคนิคอุตสาหกรรม  
นายคเณศ  เชี่ยวชาญ ป.ตรี คร ู เทคนิคอุตสาหกรรม  
นายกฤษฐ์สพล  ธนบำรุงศักด์ิ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน  
นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายสุภชัย  ศรีนวล ป.เอก ครูชำนาญการพิเศษ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายมงคล  หุ่นดี ป.ตรี ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายเรืองศักด์ิ  เจริญ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายกฤษฎา  เรือนทองดี ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นางสาวปาริชาต  จันทร์ประเสริฐ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายสุทธิกร  สมทรง ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายสาธิต  วรรณสุทธ์ิ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
ว่าท่ีเรือตรี อวิภัณฑ์ ปรารถนาแสงกุศล ป.โท คร ู ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายปรัชญา  ปลื้มมาลี ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายวิษณุ  พันธ์แสง ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายนพดล  พงศ์พัชรา ป.ตรี ครูชำนาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นายวุฒิศักด์ิ  ธนวัฒน์กุลชัย ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นายวิเลิศ  อัศวพรรณราย ป.โท ครูชำนาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นางสาววนิดา  ภาชนะสุวรรณ ป.โท ครูชำนาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นายพีรพงษ์  หงษ์โต ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นางสาวภัสพร  ชัชวาล ป.โท ครูผูช้่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นางสาวเอมอร  สิมาทอง ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
นางสาวเบญญา  รักสม ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ  สุดสงวน ป.โท คร ู เมคคาทรอนิกส ์  
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายวิรุณ  จิตต์บุญ ป.ตรี ครูชำนาญการ เมคคาทรอนิกส ์  
นายวีระศักด์ิ  เดือนแจ่ม ป.โท ครูชำนาญการ เมคคาทรอนิกส ์  
นางสาวเจติยา  ภพภูดินันท์ ป.ตรี ครูผูช้่วย เมคคาทรอนิกส ์  
นายวิบูลย์  ด้วงเงิน ป.ตรี ครูชำนาญการ ช่างก่อสร้าง  
นายวศิน  นันตสุข ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างก่อสร้าง  
นายณรงค์ฤทธ์ิ  ประมาพันธ์ ป.ตรี ครูผูช้่วย ช่างก่อสร้าง  
นายชานน  วัชระปรารมย์ ป.ตรี ครูผูช้่วย สถาปัตยกรรม  
นางสาวดาราวัลย์  ผ่านสำแดง ป.ตรี คร ู สถาปัตยกรรม  
นางนิษฐา  อ่างแก้ว ป.ตรี ครูผูช้่วย สถาปัตยกรรม  
นางสาวมนัญญ์ชยา  ชูวงศ์เลิศ   ป.โท ครูผูช้่วย สถาปัตยกรรม  
นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสุปรียา  รัตนวิทยาพันธ์ุ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายชลธี  สินสาตร์ ป.ตรี ครูผูช้่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายสิริกร  แสนสีนาม ป.ตรี ครูผูช้่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสาวนุชนาถ  อิ่มอาษา ป.ตรี ครูผูช้่วย การจัดการโลจิสติกส ์  
นายปริญญา  งามฐรัตน์วรเมธ ป.ตรี ครูผูช้่วย การจัดการโลจิสติกส ์  
     

4.2  ลูกจ้างประจำ รวม  4  คน  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายสุรศักด์ิ   ทองระอา ป.ตรี พนักงานธุรการ ส4    ✓ 
นางสาวสุชาดา  แสงงาม อนุปริญญา  พนักงานธุรการ ส4    ✓ 
นายนิด   แก้วขำ ป.5 ช่างไม ้  ✓ 
นายสำราญ   ปกป้อง ป.7 ช่างไม ้  ✓ 

 
4.3  พนักงานราชการ รวม  8  คน  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายกริชฐภัสร์  กาโฑ ป.ตรี คร ู ช่างยนต์   
นายกฤษณพล  วิเชียรพงษ์  ป.ตรี คร ู ช่างยนต์   
นายอติชาต  เครือจันทร์ ป.ตรี คร ู ช่างกลโรงงาน  
นายปราโมทย์  กรองกาญจน์กุล ป.ตรี คร ู เทคนิคพ้ืนฐาน  
นายพาณิชย์  ธงชนะ ป.ตรี คร ู เทคนิคอุตสาหกรรม  
นายอติชาต  หมั่นอุตส่าห์  ป.ตรี คร ู ช่างเชื่อมโลหะ   
นางสาวนุชนันท์  ทีปกากร ป.ตรี บริหารงานทั่วไป  ✓ 
นางสาวจุติธิดา  พูลเพ่ิม ป.ตรี บริหารงานทั่วไป  ✓ 



 
 

11 
 

4.4 ลูกจ้างชั่วคราว   รวม 61  คน  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นางสาวเบญจมาศ  สกุลสุริยะทรัพย์ ป.ตรี ครูพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์   
นางสาวเกศิณี  เปรมบำรุง  ป.ตรี ครูพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์   
นายกฤษณะ  ขำเจริญ ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นางสาวดวงพร  ศรีสวัสด์ิ ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างไฟฟ้ากำลัง  
นายศราวุฒิ  จาบทะเล ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นางสาวชนิตา  ชัยศุภสิน  ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างกลโรงงาน   
นางสาวณาตยา  สุเมธีนฤมิต ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างกลโรงงาน  
นายเกษมพิสิษฐ์  สุธีธรรมากุล ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างยนต์  
นายวัฒนา  ปิ่นประไมย์ ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างยนต์  
นายไพฑูรย์  เหลืองเรณูวลัย ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างยนต์  
นางสาวทิวาพร  วิเศษนาเรียง ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างยนต์  
นายวิษณุ  วงษ์เปีย ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างยนต์  
นางสาวสุณิสา  ภู่กำจัด ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างเชื่อมโลหะ  
นางสาวสุธิดา  ผมทอง ป.ตรี ครูพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายกษมา  เจริญศรี ป.ตรี ครูพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสาวเมธาวี  เทพสุรินทร์ ป.ตรี ครูพิเศษ สังคม  
นายเอกชัย  ภมรสุขนิรันด์ิ ป.ตรี ครูพิเศษ เทคนิคคอมพิวเตอร์  
นางสาวขวัญเรือน  ศรีสลุง ป.ตรี ครูพิเศษ การจัดการโลจิสติกส ์  
นางสาวอรพรรณ  จิตต์รัตนธรรม ป.ตรี ครูพิเศษ การจัดการโลจิสติกส ์  
นายจิรวัฒน์  เรือนคุ้ม ป.ตรี ครูพิเศษ เทคนิคพ้ืนฐาน  
นายวสันต์  วงษานุศิษย์ ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างก่อสร้าง  
นายธรรมกร  อ้วนกันยา ป.ตรี ครูพิเศษ ช่างก่อสร้าง  
นายสุวินต์  พงศ์พุทธชาด ป.ตรี ครูพิเศษ เมคคาทรอนิกส ์  
Mr. Lu Yaolong   ป.ตรี ครูพิเศษ ภาษาจีน  
Mr.Dennis Adonteng ป.ตรี ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ  
Mr. Takwe Elvis Atangchu ป.ตรี ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ  
Miss.Li  Haiqing ป.ตรี ครูพิเศษ ภาษาจีน  
นางสาววิสา  โฉมกาย ปวส.   ✓ 
นางสาวมาลีวิภา  เทศพุ่ม ป.ตรี   ✓ 
นายสมยศ  พวงสิน ปวส.   ✓ 
นางสาวปรียา  สิทธ์ิอมรพร ป.ตรี   ✓ 
นางวรรณา  ชลพัฒนา ปวส.   ✓ 
นางสาวอริสรา  โรจนานรเศรษฐ ปวส.   ✓ 
นายวีรพงษ์  พิมพ์ใจชน ปวส.   ✓ 
นางสาวพรศิริ  เครือคำ ปวส.   ✓ 
นางสาวธนัฐวดี  ผดุงศิริกุลชัย ปวส.   ✓ 
นางสาวปาริชาติ  บุญหนัก ปวส   ✓ 



 
 

๑๒ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นางสาวสุทธิดา  อุดนอก ปวส.   ✓ 
นางสาวปิยะเนตร  ถาวรสุจริตกุล   ป.ตร ี   ✓ 
นางสาวจันทร์มณี  ภู่ระหงษ ์ ป.ตร ี   ✓ 
นางสาวจริยา  จิตต์บรรยงค ์ ปวส.   ✓ 
นางสาวธนพร  หงษาลา ปวส.   ✓ 
นางสาวภิญญาพัชญ์  ทองแจ่ม ป.ตร ี   ✓ 
นางสาวกนกวรรณ  สุโมตะยะกูล ป.ตร ี   ✓ 
นางสาวสุภาภรณ์  ไชยอุด ป.ตร ี   ✓ 
นางสาวดาราภา  ศรีเรือง ปวส.   ✓ 
นางสาวเพ็ญศรี  ศิริวงษ ์ ป.ตร ี   ✓ 
นายเดชา  จิตรบรรจง ปวช.   ✓ 
นางบุญจง  ชลวานิช ป.4   ✓ 
นางสาวบัวลอย  สิมลา ป.4   ✓ 
นางอุบล  ศรีประภา ป.6   ✓ 
นายสมฤทธ์ิ  ศรีวรรณ ป.4   ✓ 
นางสาวลูกปู  ชาติวงค์ ป.6   ✓ 
นางสาวประคอง  วงศผ์า ป.6   ✓ 
นางสาวดบงกช  เรืองจันทร ์ ป.6   ✓ 
นางสาวเพียงพิศ  เน่ืองโพนงาม ป.6   ✓ 
นายสมเกียรติ  คงคาลัย ป.6   ✓ 
นางสาวเอรวรรณ  อรรถสิงห ์ ป.6   ✓ 
นายสมพงษ์  ทรายทอง ป.6   ✓ 
นายวิโรจน์  จูตะกานนท์ ป.6   ✓ 
นายปัทมา  กุมภิโร ป.6   ✓ 

 

 

 



 
 

1.1๑ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
1. จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง   รวมทั้งสิ้น    2,278 คน      หน่วย : คน 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปีปัจจุบัน) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น            
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาช่างยนต์ 
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
     สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
     สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 
     สาขาเมคคาทรอนิกส์ 
     สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 

 

 
143 
104 
24 
87 
34 
24 
29 

 
 

35 
39 

 
108 
75 
9 

77 
27 
19 
25 

 
 

25 
30 

 
106 
84 
22 
89 
27 
18 
21 
9 

28 
33 
27 

 
357 
262 
55 

253 
88 
61 
75 
9 

28 
93 
96 

 
 
 
 

60 
15 
12 

 
 
 
 
 

73 
57 
5 

 
 
 
 

54 
10 
8 
 

9 
 
 
 

65 
55 
2 

 
 
 
 

114 
25 
20 

 
9 
 
 
 

138 
112 

7 

    
357 
262 
55 

367 
113 
81 
75 
18 
28 
93 
96 

138 
112 

7 
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ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปีปัจจุบัน) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น            
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ 
     ขนส่งทางราง 
 
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 

 
15 
29 
23 
13 

 
31 

 
 

26 
 
 

34 

 
10 
19 
28 
1 
 

17 
 
 

23 
 
 

34 

 
25 
48 
51 
14 

 
48 

 
 

49 
 
 

68 

    
25 
48 
51 
14 

 
48 

 
 

222 
 
 

68 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2565)  รวมทั้งสิ้น  804     คน 

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   - คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - คน 2.5  หลักสูตร ปชด. - คน 
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  804     คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด.  - คน 2.6  หลักสูตรอื่น ๆ  -  คน  
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 2. เปา้หมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2566  (ปีต่อไป) 

2. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   2,602  คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น            
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาช่างยนต์ 
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
     สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
     สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 
     สาขาเมคคาทรอนิกส์ 
     สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

 

 
160 
120 
40 
80 
40 
40 
40 

 
 

40 
40 

 
143 
104 
24 
87 
34 
24 
29 

 
 

35 
39 

 
108 
75 
9 

77 
27 
19 
25 

 
 

25 
30 

 
411 
299 
73 

244 
101 
83 
94 

 
 

100 
109 

 
 
 
 

80 
20 
20 

 
 
 
 
 

100 
80 
20 

 
 
 
 

60 
15 
12 

 
 
 
 
 

73 
57 
5 

 
 
 
 

140 
35 
32 

 
 
 
 
 

173 
137 
25 

 

    
411 
299 
73 

384 
136 
115 
94 

 
 

100 
109 
173 
137 
25 
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ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น            
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ 
     ขนส่งทางราง 
 
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 

 
20 
20 
40 
20 

 
80 

 
 

40 
 
 

45 

 
15 
29 
23 
13 

 
31 

 
 

26 
 
 

34 

 
35 
49 
63 
33 

 
111 

 
 

66 
 
 

79 

    
35 
49 
63 
33 

 
111 

 
 

176 
 
 

79 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2566)  รวมทั้งสิ้น  850 คน 

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  คน 2.5  หลักสูตร ปชด.  คน 
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  850 คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด.   คน 2.6  หลักสูตรอื่นๆ    คน       
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ส่วนท่ี  ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 

 

ส่วนท่ี  ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้นำมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาเป็นมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็น
การประเมิน  ดังนี้ 
 

 
 

 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จ

การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้านความรู้ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน หรือทำงาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎ ี และ

หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 

 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะ

วิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 



 

 

๑๘ 

 

 ๑.๓  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต

คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม 

 
 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานทีกำกับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่  หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  ได้รับ

การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  

ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคาร

สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 



 

 

๑๙ 

 

 ๒.๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตาม
นโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  
สนับสนุนจากผู ้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 
 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  มีการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน  ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  โดยผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ที่สัมพันธ์และเชือ่มโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  สำหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน ๕  ด้าน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 



 

 

๒๐ 
 
ด้านที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๑.๑  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ๑.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑.๓  ผู้เรียนมีสมรรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๑.๔  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ๑.๕  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๖  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑.๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๘  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 
ด้านที่  ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     ๒.๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     ๒.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒.๒  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ๒.๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      ๒.๒.๒  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดกาเรียนการสอน 
 
ด้านที่  ๓  ด้านครูผู้สอนและผู้บริการสถานศึกษา 
 ๓.๑  ครูผู้สอน 
      ๓.๑.๑  การจัดการเรียนการสอน 
      ๓.๑.๒  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
      ๓.๑.๓  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๓.๒.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      ๓.๒.๒  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

๒๑ 
 
ด้านที่  ๔  ด้านการมีส่วนร่วม 
 ๔.๑  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๔.๒  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
ด้านที่  ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ๕.๑  อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ๕.๒  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 ๕.๓  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๕.๔  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ๕.๕  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี  ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 



๒๒ 
 

ส่วนที่  ๓ 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา   ค่านิยมอาชีวศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 

การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับฝมือ 

(ปวช .) ระ ดับ เทค นิค  (ปวส .) ระ ดับ เท คโน โลยี  (ป ริญ ญ าตรี สาย เท คโน โลยีห รือ สายปฏิ บั ติ ก าร ) 

และการฝกอบรมวิชาชีพ  ซึ่ ง เปนการเพิ่ มพู นความรู และ ทักษะอาชีพระยะ ส้ันและระยะยาว ท่ี  

มีความสัมพันธสอดคลองกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห งชาติ 

และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ 

๒. คานิยมอาชีวศึกษา 

ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมท่ีเปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงท่ีสําคัญ  ๔ ประการ  ได้แก่ 

คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 

๓. วิสัยทัศนการอาชีวศึกษา 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตาม

เจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังน้ี 

“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม 
มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” 

๔. พันธกิจการอาชีวศึกษา 

เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีภารกิจท่ีตองดําเนินการดังน้ี 

๔.๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการ 

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

 



๒๓ 
 
 

๔.๒  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 
๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่ายความ 

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๔.๔ พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ 

พัฒนาวิชาชีพ 

 ๔.๕ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย 

 

๕.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ 

 ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ
หลายประการ  ได้แก่  สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาท่ีมีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก 
ความรู้  ความเข้าใจในความสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาและการนำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 ๕.๑  แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ  มีดังนี้ 
        ๕.๑.๑  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
        ๕.๑.๒  การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ๕.๑.๓  การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
       ๕.๑.๔  การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
 
๖.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา    
 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ท้ังการประเมินกระบวนการ
จัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมิน
การดำเนินงานของสถานศึกษาเองควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนมีมาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชา 



๒๔ 
 
๗.  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโบยายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกำหนดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

 

 หมายถึง   ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ไว้ดังนี้ 
 “เป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม  เพื่อผลิตกำลังคนต้ังแต่ระดับฝีมือ  ระดับ
เทคนิค ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ” 

 
 หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังท่ีกำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่
ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goats)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ดังนี้ 
 พันธกิจท่ี  ๑   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะท่ีถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพ
ท่ีดีและเป็นคนดีของสังคม 
 พันธกิจท่ี  ๒   สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ท่ีศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ 
ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะส้ัน / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน
ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ 
 พันธกิจท่ี  ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 พันธกิจท่ี  ๔   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการท่ี
ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 พันธกิจท่ี  ๕   สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 พันธกิจท่ี  ๖   สนับสนุน  ครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการผลิตส่ือ
และนวัตกรรมการสอน 
 

๗.๒   พันธกิจ  (Mission)

๗.๑   วิสัยทัศน์  (Vision) 



๒๕ 
 

 
 หมายถึง   การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ท่ี

กำหนดไว้ 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

 

พันธกิจที่  ๑   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะท่ีถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพ

ท่ีดีและเป็นคนดีของสังคม 

 
 

 

 

๗.๓   กลยุทธ์  (Strategy)

กล
ยุท

ธ์

๑. ผลิตก าลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม

๓. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน



๒๖ 
 

 พันธกิจท่ี ๒   สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ท่ีศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ 
ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะส้ัน / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน
ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ 

กลยุทธ ์

 
 

 พันธกิจท่ี  ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให้ตรงกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ 
 

 
 

๑. การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานต้องการ

๒. เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม เพ่ิมข้ึน

๓. เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนต้องการ

พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้

พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร

พัฒนานักวิจัยและ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์



๒๗ 
 

 พันธกิจท่ี  ๔   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ

ท่ีทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  กลยุทธ์ของการพัฒนา 

 
 พันธกิจท่ี  ๕   สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

  กลยุทธ์ 

 

๑.
• พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชพี

๒.
• ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ

๓.
• พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง

ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย

ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ



๒๘ 
 
 

๗.๔   พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ ตัวช้ีวัด 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจที่   ๑   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มี
บุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะท่ีถูกต้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ๑.๒   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม  บุคลิกภาพท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี  ๑  มีจำนวน     ๓   กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ท่ี  ๑   ผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมคอนกรีตแนวใหม่ 
     ๒)  โครงการอบรมการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงการ
อาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนท่ีมีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 
     ๓)  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การขอรับ
การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ ๒ ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนท่ีมีสมรรถนะ
สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 
     ๔)  โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา ของสถานศึกษาร่วมกับมูลนิธิ FULBRIGHT 
     ๕)  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการ
อาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนท่ีมีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ศูนยฝึ์กอบรมคอนกรีตแนวใหม่ 
     ๒)   ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
     ๓)   ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม และผ่านการประเมิน 
     ๔)   ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับพัฒนาทักษะฯ 
     ๕)   ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการ 
           อบรม 



๒๙ 
 
 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม 
     ๒.๒.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ  เป็นคนดีของสังคม  
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 
     ๒)   โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It  
           Center)  ศูนย์ถาวร 
     ๓)   โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It  
           Center) 
     ๔)    โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวนร้อยละ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)   จำนวนร้อยละ  ของประชาชนท่ีใช้บริการ 
     ๓)   จำนวนร้อยละ  ของการประเมินความพึงพอใจ 
     ๔)   จำนวนร้อยละ  ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค์    
      เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาท่ี
สอน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
     ๒)  โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     ๓)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับวินัยข้ันพื้นฐานปลูกจิตสาธารณะ 
     ๔)   โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ร้อยละ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)   ร้อยละ  จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
     ๓)   ร้อยละ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๔)   ร้อยละ  ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

พันธกิจที่  ๒   สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. 
และ ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
สำหรับเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาปรับใช้ 



๓๐ 
 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษา 
  ๑.๒   เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี  ๒  มีจำนวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑    การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการแนะแนวสัญจร 
     ๒)  โครงการแนะแนว การศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๓)  ความร่วมมือสถานประกอบการ กับการศึกษาระบบทวิภาคี 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)    จำนวนร้อยละ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)    จำนวนร้อยละ  ของสถานประกอบการกับการศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยม เพิ่มขึ้น 
    ๒.๒.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยม ตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
     ๒)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยมร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ.) 
     ๓)   โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ.) 
     ๔)   โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
     ๒)   จำนวนผู้เรียนแกนมัธยม 
     ๓)   จำนวนผู้เรียนทวิศึกษา 
     ๔)   หลักสูตรวิชาชีพอื่น  



๓๑ 
 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ท่ี ๓    เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ และหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ี
ผู้เรียนต้องการ 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านการ
ผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา  และให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์จากการทำงาน ได้นำประสบการณ์มาเทียบโอนความรู้
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   แผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     ๒)   โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
     ๓)   โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวนร้อยละ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     ๒)   จำนวนร้อยละ  ของผู้เรียนเทียบโอนประสบการณ์ 
 

พันธกิจที่  ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให้ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา 
  ๑.๒   เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี  ๓  มีจำนวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค์    
     การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาด้าน
การศึกษาในระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
     ๒)   การสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
     ๓)   โครงการขยายความร่วมมือเพื่ อบูรณาการและยกระดับกำลังคน
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 



๓๒ 
 
 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)  จำนวนร้อยละ สถานประกอบการ 
     ๒)  จำนวนร้อยละ  สถานศึกษาอื่น 
     ๓)   จำนวนร้อยละ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร 
    ๒.๒.๑   เป้าประสงค์    
     การจัดการด้านบริหารให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี  ๑๒ 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     ๒)   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เช่ือมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
     ๓)   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ร้อยละ  ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร 
     ๒)   ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๓)   ร้อยละ ของการประเมินความพึงพอใจสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓    พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
     ๒)  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายในสถานศึกษาฯ 
     ๓)  โครงการส่งเสริมจัดทำงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
หุ่นยนต์ในสถานศึกษา 
     4)  โครงการอบรมงานวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวนช้ินงาน จากส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
     ๒)   จำนวนช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเข้าประกวด 
     ๓)   จำนวนช้ินงาน งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์ 
     4)   จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 
 



๓๓ 
 

พันธกิจที่  ๔   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทาง
วิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพื่อสร้างความรู้  ความสามารถด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
  ๑.๒   เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี   ๔  มีจำนวน  ๓  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค์    
     การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒแิห่งชาติ (NQF)  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
     ๒)   โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
     ๓)  โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวน หลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ 
     ๒)   คณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ๓)   แบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
     ๒.๒.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital 
Performance  Appraisal) 
     ๒)   โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)   ร้อยละ  ของการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 



๓๔ 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค์    
     เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการฝึกอบรม  
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการพัฒนาบุคลากร 
     ๒)   โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทักษะการใช้งานดิจิทัล 
(ICDL) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
     ๓)   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (ICDL) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวนร้อยละ ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
     ๒)   จำนวนร้อยละ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม 
     ๓)   จำนวนร้อยละ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
 

พันธกิจที่  ๕   สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑   เพื่อให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๒   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ๒.   กลยุทธ์ 
   พันธกิจท่ี  ๕ มีจำนวน  ๕  กลยุทธ์   ดังนี้ 
   ๒.๑   กลยุทธ์ที่  ๑   ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.๑.๑   เป้าประสงค์    
     จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.๑.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)    โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๒)    โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 
       
    ๒.๑.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๒)   วัสดุ อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ 



๓๕ 
 
       
   ๒.๒   กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๒.๒.๑   เป้าประสงค์    
     การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูผู้สอน 
    ๒.๒.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการจัดซื้อชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกำลังไฟฟ้าแบบ
เรียลไทม์พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้า 
     ๒)   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียระไนราบ 
     ๓)   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมเลเซอร์ 
     ๔)   โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการตรวจสอบช้ินงานด้วย AI Deep Learning 
    ๒.๒.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์พร้อม
โปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้า 
     ๒)   ครุภัณฑ์เครื่องเจียระไนราบ 
     ๓)   ครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมเลเซอร์ 
     ๔)   ชุดปฏิบัติการตรวจสอบช้ินงานด้วย AI Deep Learning 
 
   ๒.๓   กลยุทธ์ที่ ๓    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
     ๒.๓.๑   เป้าประสงค์    
     การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย รองรับความต้องการของผู้เรียน ในการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 
    ๒.๓.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการปรับปรุงห้องสมุด 
     ๒)   โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB 
     ๓)   การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
    ๒.๓.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   ห้องสมุด 
     ๒)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB 
     ๓)   ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
 



๓๖ 
 
 
   ๒.๔   กลยุทธ์ที่  ๔    ผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๒.๔.๑   เป้าประสงค์    
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
    ๒.๔.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Moodle  LMS 
     ๒)   โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
    ๒.๔.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวน ส่ือบทเรียนออนไลน์ 
     ๒)   ร้อยละ ของการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
   ๒.๕   กลยุทธ์ท่ี  ๕    ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่าย
บริหารจัดการ 
     ๒.๔.๑   เป้าประสงค์    
      การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร  
    ๒.๔.๒   แผนงาน/โครงการ 
     ๑)  โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM 
     ๒)  โครงการอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา RMS ๒๐๒๑ 
     ๓)  โครงการอบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
 
    ๒.๔.๓   ตัวชี้วัด 
     ๑)   จำนวน  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๒)   จำนวน ร้อยละของการแบบประเมินความพึงพอใจ 
 



 
 

๗.๕   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่  ๑     มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม  มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 

เป้าประสงค์   เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

กลยุทธ์ที่  ๑   ผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอนกรีตแนวใหม่ ๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

คอนกรีตแนวใหม่ 
ศูนยฝ์ึกอบรมคอนกรีต 

แนวใหม่ 
๑. ศูนยฝ์ึกอบรมคอนกรีตแนวใหม่ 
  

๒ 
 

โครงการอบรมการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง 
ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 

๑. เพื่อฝึกอบรมนักเรียน 
นักศึกษา สาขาระบบขนส่งทาง
รางและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

นักเรียน นักศึกษา ๑.  จำนวนร้อยละ 90 ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

๓ 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อมุ่ง
สู่การขอรับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 
๒ ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 

๑. เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาด้านการ
ใช้ดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษา
เพ่ือการขอรับการประเมินด้าน
การใช้ดิจิทัล ระดับ ๒ 

นักเรียน นักศึกษา ๑.  จำนวนร้อยละ 90 ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

๔ โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาร่วมกับมูลนิธิ 
FULBRIGHT 

๑. เพื่อยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา ๑.  จำนวนร้อยละ 90 ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ารับยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

๕ โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 

๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียน 
นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

นักเรียน นักศึกษา ๑.  จำนวนร้อยละ 90 ของนักเรียน 
นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ 
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เป้าประสงค์   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ  เป็นคนดีของสังคม  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ   

กลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ๑. เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

ดิจิทัลให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น 
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ๑. จำนวนประชาชนในท้องถิ่นไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ คน ที่มาใช้บริการ 
๒ 

 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It Center)  ศูนยถ์าวร 

๑.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ให้บริการประชาชนด้านการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ด้าน
การเกษตร ฯลฯ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ด้านการเกษตร 

๑. จำนวนร้อยละ ๒๐ ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 
๒. จำนวนร้อยละ ๗๐ ความพึง
พอใจของประชาชน 

๓ 
 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It Center) 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ในการดำเนินการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

การซ่อมอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

๑. จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คนต่อศูนย์ 
 

๔ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ในการดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์
ให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับ
บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  

การตรวจรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ประชาชน

ทั่วไป 

๑. จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน  
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เป้าประสงค์   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่สอน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   

กลยุทธ์ที่  ๓   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ๑. เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ผู้เรียนทุกระดับชั้น ๑. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

๒ 
 

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ 

๑.  เพ่ือปฐมนิเทศและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่  
 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ ๑. ร้อยละ ๙๘ ของนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

๓ 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับวินัยขั้นพื้นฐาน
ปลูกจิตสาธารณะ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ปรับวินัยขั้นพื้นฐาน 
และปลูกจิตสาธารณะ  

ผู้เรียนทุกระดับชั้น ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม 
โครงการ 

๔ โครงการรักการอ่าน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน 

ผู้เรียนทุกระดับชั้น ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
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๗.๕   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่  ๒    สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / 

สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาปรับใช้ 

เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่  ๑  การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ โครงการแนะแนวสัญจร ๑.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ 

๒. เพื่อให้ความรู้ด้านการเรียน
อาชีวศึกษา 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 

๑. จำนวน ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

๒ โครงการแนะแนว การศึกษาระบบทวิภาคี ๑.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ 
การศึกษาระบบทวิภาคี 
๒.  เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
วิชาชีพ ระบบทวิภาคี 

ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ๑. จำนวนผู้เรียนที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
๕๐  ของระบบทวิภาคี  
  

๓ 
 

ความร่วมมือสถานประกอบการ กับการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

๑.  เพ่ือให้สถานประกอบการ มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

สถานประกอบการ ๑. จำนวนสถานประกอบการที่
ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 
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เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม ตามความต้องการของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  ๒  เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอ่ืนและแกนมัธยม  

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ โครงการเปิดสอนหลักสูตวิชาชีพระยะสั้น ๑.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑. จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวชิาชีพ
ระยะสั้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 

๒ โครงการเปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยมร่วมกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

๑.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณหลักสูตรแกน
มัธยม 
๒.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนใน
การเรียนต่อระดับ ปวช. 

หลักสูตรแกนมัธยม ๑. จำนวนผู้เรียนหลักสูตรแกนมัธยม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 
  

๓ โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

๑.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนสังกัด 
สพฐ. เรียนระดับ ปวช. ควบคูก่ับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หลักสูตรทวิศึกษา ๑.  จำนวนผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 

๔ 
 

โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๑.  เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ว่างงาน หรือตามนโยบายของ
รัฐบาล 

อาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๑. จำนวนร้อยละ  ๘๐  ของ
เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 

 41 



 
 

 

เป้าประสงค์  หลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับ ปวช. และ ปวส. 

กลยุทธ์ที่  ๓  เปิดสอนสาขาวิชาใหม่  และหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ แผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ 

 
 

๑.  เพ่ือเพ่ิมผู้เรียนอาชีวศึกษา   นักเรียน นักศึกษาใหม่ ๑. จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔๐  
  

๒ โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
 
 

๑.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้ที่
ทำงานได้เทียบโอน
ประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

ผู้เรียนเทียบโอนประสบการณ์ ๑.  จำนวนผู้เรียนเทียบโอน
ประสบการณ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
  

๓ 
 

โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน 
 
 

๑.  เพ่ือแนะแนวความรู้
หลักสูตรเทียบโอน 

แรงงานในสถานประกอบการ ๑. จำนวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  คน 
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๗.๕   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่  ๓    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
เป้าประสงค์   การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
พัฒนาด้านการศึกษาในระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

๑.  เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

สถานประกอบการ ๑. ร้อยละ ๕๐ สถานประกอบการที่
ร่วมโครงการ 
 

๒ 
 

การสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ๑.  เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 

สถานศึกษาอ่ืน ๑. ร้อยละ ๒๐  สถานศึกษาอ่ืนที่
ร่วมโครงการ 

๓ 
 

โครงการขยายความร่วมมือเพ่ือบูรณาการและยกระดับ
กำลังคนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๑.  เพ่ือขยายความร่วมมือและ
ยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

สถานประกอบการ ๑.  ร้อยละ ๕๐ ของสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการ 

 

กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ 

 
โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ๑. แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อย
ละ ๘๐  ต่อการบริหาร 

๒ 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายนอก 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้ผ่าน
เกณฑ์ 

ครูและบุคลากร ๑. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับดี 

๓ 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

ครูและบุคลากร ๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
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เป้าประสงค์   เพ่ือพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ๑.  เพ่ือประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
จากของเหลือใช้ 

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ๑. จำนวนสิ่งประดิษฐ์ จากของเหลือใช้  
ไม่น้อยกว่า ๓0 ชิ้นงาน 

๒ 
 

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใน
สถานศึกษาฯ 
 

๑. เพ่ือประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ๑.  จำนวนสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่เข้า
ประกวดแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 10 
ชิ้นงานต่อประเภทการประกวด 

๓ 
 

 

โครงการส่งเสริมจัดทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ในสถานศึกษา 

๑.  เพ่ือส่งเสริมการจัดทำ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ 
 

ครูผู้สอน - นักเรียน นักศึกษา ๑.จำนวนร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๔ โครงการอบรมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ๑. เพื่ออบรมการสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

ครูผู้สอน ๑.  จำนวนร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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๗.๕   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่  ๔    พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการท่ีทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์  การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ 

 
โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

๑.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  (NQF)  

หลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (NQF) 

๑. ร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 

๒ 
 

 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 

๑.  เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับสมรรถนะ 

ครูผู้สอน ๑. จำนวนร้อยละ ๒๕ ของครูผู้สอน
ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฯ 

๓ 
 

โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ระบบการประเมินมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

๑.  ร้อยละ ๘๐ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “ระบบการ
ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance) 

๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 
และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินฯ 

ข้าราชการครู ๑.  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

๒ โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ๑.  เพ่ือศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ๑. ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรทีศ่ึกษา
ดูงาน 
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เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร ๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ครู และบุคคลากร ๑. จำนวนครู  และบุคลากร ร้อยละ 
๗๐  ที่ได้รับการพัฒนา 

๒ 
 

 

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทักษะการใช้
งานดิจิทัล (ICDL) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑.  เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะการใช้
งานดิจิทัล (ICDL) ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

ครู และบุคลากร ๑. ครู  และบุคลากร ร้อยละ ๗๐  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

๓ 
 

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดสอบ
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (ICDL) ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

๑.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทดสอบ
มาตรฐานสมรรถนะการใช้
ดิจิทัล (ICDL) ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

ครู และบุคลากร ๑.  ครูและบุคลากร ร้อยละ ๗๐ ที ่
เข้าร่วมโครงการ 
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๗.๕   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่  ๕    สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์  จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 
๔๐  เครื่อง 
 

๒ 
 

 
 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ๑. วัสดุ อุปกรณ์  ด้านระบบ
เครือข่าย 
๒.  ร้อยละของแบบประเมินระบบ
เครือข่าย 
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เป้าประสงค์   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 

กลยุทธ์ที่  ๒    พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

 

โครงการจัดซื้อชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัด
กำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

๑.  เพ่ือจัดหาชุดเครื่องมือ
สำหรับซ่อมติดตั้งพร้อม
เครื่องมือวัดและทดสอบเครื่อง
เย็นและปรับอากาศ 

ครุภัณฑส์ำหรับการเรียนการ
สอน 

๑.  จำนวนร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  ได้รับการ
พัฒนา 

๒ 
 

 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียระไนราบ ๑.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนสาขาเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 

ครุภัณฑส์ำหรับการเรียนการ
สอน 

๑.  จำนวนร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  ได้รับการ
พัฒนา 

๓ 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเลเซอร์ ๑.  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ 

ครุภัณฑส์ำหรับการเรียนการ
สอน 

๑.  จำนวนร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  ได้รับการ
พัฒนา 
 

๔ โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการตรวจสอบชิ้นงานด้วย AI Deep 
Learning 

๑. เพื่อจัดหาชุดปฏิบัติการ 
สำหรับการเรียนการสอน 

ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการ
สอน 

๑.  จำนวนร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  ได้รับการ
พัฒนา 
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เป้าประสงค์   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่  ๓    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการปรับปรุงห้องสมุด ๑.  เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดให้มี
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการใช้งานของ
นักเรียน นักศึกษา 

ครุภัณฑ์ ๑.  ครุภัณฑห์้องสมุด 

๒ 
 

 
 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB ๑.  เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑. ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 

๓ 
 
 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๑.  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๑.  จำนวนร้อยละ  ๖๐  ของสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ ที่ได้รับการ
พัฒนา 
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เป้าประสงค์   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  ๔    ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์ 
โดยโปรแกรม  Moodle  LMS 

๑.  เพ่ือจัดทำสื่อบทเรียน
ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน 

บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาต่าง ๆ ๑. บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ ไม่
น้อยกว่า ๒๐ บทเรียน 

๒ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ ๑.  เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ออนไลน์ 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๑.  จำนวนสื่อการเรียนการสอน 
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๒๐  เรื่อง 

 

เป้าประสงค์   การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร 
กลยุทธ์ที่  ๕    ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ 
 

 

โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM ๑.  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูและบุคลากร ๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร
ทีเ่ข้ารับการอบรม 
 

๒ 
 

 

โครงการอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา RMS ๒๐๒๑ 
 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวางแผนงบประมาณ
และพัสดุด้วยระบบสารสนเทศ 

ครูและบุคลากร ๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม 
 

๓ โครงการอบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวางแผนงบประมาณ
และพัสดุด้วยระบบสารสนเทศ 

ผู้บริหารครูและบุคลากร ๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อย
กว่า  ๒๔  คน 
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