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ค าน า 

แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  นับได้ว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ  ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นเสมือน
ทิศทางในการด าเนินงานของฝุายต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ได้ใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   เกิดการประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม อัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ เอื้ออาทร องค์กรเข้มแข็ง ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งเรียนรู ้
คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ผดุงไว้ซึ่งหลักพระคริสตธรรม  ตามปรัชญา วิสัยทัศน์     
พันธกิจและนโยบายท่ีก าหนดไว้  โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง น าไปปฎิบัติอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องจนเกิดวงจรแห่งคุณภาพที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้ประชุมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาร่วมกับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ต่อ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนสถานผู้ประกอบการ 
ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน 

อนึ่ง ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561 ได้ก าหนดกฏเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลใหม่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ตระหนักถึงความจ าเป็นและให้การด าเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด เห็นควรปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ให้สอดคล้องตาม
กระทรวงศึกษาธิการ  

ขอขอบคุณทุกฝุายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา
ในครั้งนี้ หวังว่าแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ฉบับนี้ เป็นประโยชน์ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 

ลงช่ือ      
 (นายมนัส  วงศ์ประดู่) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจบุันของสถานศึกษา 

    1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
     ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  (รหัสสถานศึกษา 70100012) 
     ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2522 
     ปัจจุบันต้ังอยู่   เลขท่ี  80/28  ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง   
         จังหวัดราชบุรี  70000  

โทรศัพท์  0-3233-8793   โทรสาร 0-3231-4767 
E-mail  darunacms@daruna.ac.th 

1.1.2 ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดราชบุรี   
1.1.3 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

  ย่านธุรกิจการค้า     ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
  ใกล้นิคมอุตสาหกรรม    อื่นๆ (ระบุ) .................................... 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     1.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

ประชากรในจังหวัดมีประมาณ 842,684 คน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ประมาณ 202,996 คน    
คิดเป็นร้อยละ 24.10 นอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 75.90 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ 
พนักงานของรัฐและเอกชน รับจ้างและค้าขาย วิทยาลัยฯต้ังอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจและสถานประกอบการ 
สะดวกในการคมนาคม ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพพาณิชยกรรม ซึ่งมีรายได้เฉล่ีย 70 ,000 - 120,000 
บาทต่อปีต่อครัวเรือน  

1.1.5 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 80/28 ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี 70000   โทรศัพท์ 032 - 338793   โทรสาร 032 - 314767   http : WWW.daruna.ac.th 
e-mail : darunacms@daruna.ac.th สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ    ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยเปิดสอน  2  ระดับ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2556     ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
(ปวส.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  3  สาขาวิชา   
คือ    สาขาวิชาการบัญชี    สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ปรัชญาของวิทยาลัย สืบเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นวิทยาลัยในเครือคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี บริหารงานโดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก มีโรงเรียน/วิทยาลัยในเครือท้ังหมด 
18  โรงเรียน    ในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี   เพชรบุรี  สมุทรสงคราม    และกาญจนบุรี โรงเรียน/วิทยาลัย
ท้ังหมดมีปรัชญาเดียวกัน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ “คุณธรรม   น าวิชา    พัฒนาสุข” 

คุณธรรม   หมายถึง    คุณธรรมตามหลักพระคริสต์ธรรมและตามหลักสากล  ซึ่งต้องน าหน้า
วิชาการและเป็นตัวก าหนดทิศทางการใช้ความรู้ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมประจ าใจ คุณธรรมท่ีเน้น 
ได้แก่ ความศรัทธาต่อศาสนา ความรักต่อผู้อื่น ความเสียสละ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี 
อีกท้ังให้ผู้เรียนสามารถล าดับค่านิยมได้อย่างถูกต้องด้วย 

น าวิชา หมายถึง      การจัดการศึกษาให้ผุ้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับช้ันน า 
หรือเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ มีความสามารถในการ
จัดการท้ังเรื่องชึวิตความเป็นอยู่ หน้าท่ีการงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ท้ังรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ให้
ผู้เรียนได้รู้จักฟัง รู้จด รู้จ า รู้ท า รู้คิดค้นและรู้จักวินัยอย่างถูกต้อง 

พัฒนาสุข     หมายถึง     ความสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาอบรมไป
พัฒนาชีวิต ท้ังร่างกายและจิตใจในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกฝุายของวิทยาลัย  วิทยาลัย
ได้จัดท าปูายปรัชญาติดไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ของวิทยาลัย เช่น ทางขึ้นอาคารเรียนท้ังสองด้าน โรงอาหาร 
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีดและห้องสมุด เป็นต้น รวมท้ังยังปรากฏในเอกสารของ
วิทยาลัย เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน สมุดวิทยาลัย ธรรมนูญวิทยาลัย เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและครูได้ทราบในโอกาสประชุมผู้ปกครอง ประชุมครู  เป็นต้น  
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 1.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

        1.2.1 ผู้บริหาร 
ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1) ผู้รับใบอนุญาต 

   บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ 

ปริญญาเอก Philosophy in         
Management 

1 พฤษภาคม 2553 
ถึงปัจจุบัน 

2) ผู้อ านวยการ  
    นายมนัส  วงศ์ประดู่ 

ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ 

ต้ังแต่ 18 เมษายน  2522 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 39 ปี 

 
 1.2.2 แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานปกครอง                   - งานทะเบียน รายงานผล         - งานบริหารวิชาการ       - งานการใช้อาคาร - สอนค าสอนคาทอลิก 
- งานสารวัตรนักเรียน                   - งานธุรการ                            - งานหลักสูตร           - งานซ่อมแซม - สอนทักษะชีวิต 
- งานกิจกรรมนักเรียน                  - งานบุคลากร - งานวัดผล ประเมินผล   - งานนักการภารโรง  - ให้ค าปรึกษา 
- งานแนะแนว  - งานสารบรรณ - งานวิจัยและพัฒนา - งานยานพาหนะ - จัดกิจกรรมด้าน 
- งานพยาบาล - งานพัสดุครุภัณฑ ์ - งานโสตทัศนูปกรณ์/สื่อการสอน                            คุณธรรม จริยธรรม 
- งานจัดเลี้ยง - งานการเงินและบัญชี - งานห้องสมุด 
- งานประชาสัมพันธ์  - งานครัว จ าหน่ายอาหาร - งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- งานสวัสดิการครู/นักเรียน  - งานหมวดวิชา 

อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต 

ฝุายจริยธรรม 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายบริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

ฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นักศึกษา 

ฝุายทะเบียน ธุรการ - การเงิน ฝุายวิชาการ ฝุายอาคาร/สถานที่ 

ผู้อ านวยการ 
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1.2.3.จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

การบัญชี 19 18 1 17 2 - - 19 - 
การตลาด 16 16 - 16 - - - 16 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 - 7 5 - - 11 - 
สายสามัญ 34 32 2 24 10 - - 32 2 

บุคลากรทางการศึกษา 20 20 - 15 5 - 1 17 2 
รวม 100 97 3 79 21 - 1 95 4 

1.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

1. ฝุายวิชาการ      
    งานวิชาการ 1   1  
    งานแนะแนว - กยศ. 2   2  
    งานประกันภายใน 1   1  
2. ฝุาย ทะเบียนและวัดผล      
    งานทะเบียนและวัดผล 1   1  
    งานธุรการ 1   1  
3. ฝุายการเงิน      
    งานการเงิน 1   1  
4. ฝุายปกครอง 4   4  
5. ฝุายอาคารสถานท่ี 1   1  
6. ฝุายกิจกรรม 1   1  
7. ฝุายจริยธรรม - ค าสอน 4   4  
8. ฝุายห้องสมุด 2   2  
9. ฝุายห้องพยาบาล 1   1 ครูผู้มีความรู้ 
10. งานร้านค้าปลีก 1   1  

รวม 20   20  
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1.3 ข้อมูลของสถานศึกษา  
1.3.1  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
         (ปีที่จัดท า รายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดบั/สาขาวชิา 

ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

  ระดับ ปวช.           
สาขาพาณิชยกรรม 317 - - - - - - - - 317 
สาขาการบัญชี - - - 139 - - 188 - - 324 
สาขาการตลาด - - - 89 - - 111 - - 200 

รวม 317 - - 225 - - 299 - - 841 
  ระดับ ปวส.           
สาขาการบัญชี 102 - - 95 - - - - - 220 
สาขาการตลาด 48 - - 61 - - - - - 139 
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

13 - - 14 - - - - - 49 

รวม 163 - - 170 - - - - - 333 
รวมทั้งหมด 480 - - 395 - - 299 - - 1,174 

 

1.3.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขาวิชา 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

  ระดับ ปวช.     
-สาขาพาณิชยกรรม     
-สาขาการบัญชี     
-สาขาการตลาด     

รวม ระดับ ปวช.     
  ระดับ ปวส.     
สาขาการบัญชี     
สาขาการตลาด     
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

รวมระดับ ปวส.     
รวมทั้งหมด - - - - 
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 1.3.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
สาขาพาณิชยกรรม     
สาขาการบัญชี 140 - - 140 
สาขาการตลาด 92 - - 92 

รวม 232 - - 232 
ระดับ ปวส.     

สาขาการบัญชี 113 - - 113 
สาขาการตลาด 58 - - 58 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 - - 29 

รวม 200 - - 200 
รวมทั้งหมด 432 - - 432 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)  -  คน 
1.3.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิด) 

ระดับ/
สาขาวิชา 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

เทียบ
โอน 

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

เทียบ
โอน 

ปกติ 
ทวิ
ภาคี 

เทียบ
โอน 

  ระดับ ปวช.           
สาขาพาณิชยกรรม 317 - - - - - - - - 317 
สาขาการบัญชี - - - 139 - - 188 - - 324 
สาขาการตลาด - - - 89 - - 111 - - 200 

รวม 317 - - 225 - - 299 - - 841 
  ระดับ ปวส.           
สาขาการบัญชี 102 - - 95 - - - - - 220 
สาขาการตลาด 48 - - 61 - - - - - 139 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 - - 14 - - - - - 49 

รวม 163 - - 170 - - - - - 333 
รวมทั้งหมด 480 - - 395 - - 299 - - 1,174 
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1.3.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ล าดับ รายการ จ านวน (ห้อง) หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน 5 ช้ัน 2  
2 โรงอาหาร 1  
3 อาคารห้องสมุด 1  
4 ห้องเรียน 54  
5 ห้องปฏิบัติการหมวดการบัญชี 2  
6 ห้องปฏิบัติการหมวดการตลาด 4  
7 ห้องปฏิบัติการหมวดคอมพิวเตอร์ 7  
8 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 9  
9 ห้องเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 10  
10 ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์  1  
11 ห้องผู้อ านวยการ 1  
12 ห้องวิชาการ 1  
13 ห้องพักคร ู 3  
14 ห้องทะเบียน 1  
15 ห้องปกครอง 1  
16 ห้องกองทุนกู้ยืม – ฝุายแนะแนว 1  
17 ห้องโสตทัศน์ 3  
18 ห้องจริยธรรม – ค าสอน 2  
19 ห้องกิจกรรม 2  
20 ห้องพยาบาล 1  
21 ห้องสวัสดิการ-ให้ค าปรึกษานักเรียน 1  
22 ห้องน้ าครู 12  
23 ห้องน้ านักเรียนชาย 10  
24 ห้องน้ านักเรียนหญิง 28  
25 สนามหน้าวิทยาลัยฯหลังคาเป็นโดม 1 โดม  
26 โรงจอดรถ 1 หลัง  
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1.3.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ  (ปีการศึกษา 2561) 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม/งาน ต่างๆ 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้

ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

4,200,000 
 

840,000 
84,000 

 
 

336,000 
 
 

504,000 
 
 
 
 
 

126,000 

11 
 

20 
2 
 
 
8 
 
 

12 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

รวมรายจ่าย 1,890,000   
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประกอบด้วย   
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมนิ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 ประเด็นการประเมินด้านความรู ้
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

1.2 ประเด็นการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ประเด็นการประเมินดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.2 ประเด็นการประเมินดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 ประเด็นการประเมินดา้นการบรหิารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ประเด็นการประเมินดา้นการน านโยบายสู่การปฏบิัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ ดังนี ้ 

3.1 ประเด็นการประเมินดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ประเด็นการประเมินดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

   3.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไว้ดังนี้ 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษา อบรมเพื่อสร้างเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
ท่ีมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด และเทคโนโลยี  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ตระหนักถึงคุณค่า
ของครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย” 

    3.2 พันธกิจ  
หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ให้ประสบความส าเร็จ ตาม
เปูาประสงค์เพื่อรองรับผลจากการด าเนินงานท่ีก าหนดตามพันธกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดพันธกิจเพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา  มีท้ังความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  
๒. พัฒนาการจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถนะ 
๓. สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็งอันเกิดโดยการร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่างๆ และ 

สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 

   3.3 เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพทางการจัดการศึกษา 
๑. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์  

๒. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี

ก ากับดูแลสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
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   3.4 กลยุทธ์ 
หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ซ่ึง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1 

พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ท่ีส าเร็จ

การศึกษา  มีท้ัง
ความรู้ทางวิชาการ  
ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  

1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ท้ังระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 
3.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป 
4.ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ 

2 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ให้มีทักษะท่ี
จ าเป็นในทศวรรษที่ 2  

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วนจากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรก 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ จากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

3 

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

1.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับ
และสาขาวิชาจากการศึกษาต่อ ท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
2.ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2 

พัฒนาการจัดการ
สถานศึกษาเป็นไป

ตามมาตรฐาน
หลักสูตรและฐาน

สมรรถนะ 

1 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน 

1.ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2.ใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 
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2 
พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาท่ีสอน 

1.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
2.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

3 

บริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม จัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ  แบบธรรมาธิบาล 

1.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคลากร 
2.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
3.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

4 
สนับสนุน  ด าเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

1.ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
2.ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
3.ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3 

สร้างภาคีเครือข่าย
อุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอัน
เกิดโดยการร่วมมือ
ของชุมชนและ
องค์กรต่างๆ และ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์และ
งานวิจัย 

1 
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน  ในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
2.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2 

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูและสร้างนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1.ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของ
ผู้เรียน 
2.ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของ
ครู 
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 3.5 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดท าแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  มีทัง้ความรู้ทางวชิาการ  ทักษะทางวชิาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
1.วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

2. กลยุทธ์ พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา  มีท้ังความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน 

โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วย  
2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มี
ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ท้ังระดับประกาศนียบัตร

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง 
ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น
น้ัน 

1.ข้อมลูของจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
เทียบกบัจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 80 ข้ึนไป ทะเบียนและ

วัดผล 

2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 

2.ข้อมลูทะเบียนผู้ส าเร็จการศกึษา 
แสดงผลการเรียน เม่ือจบการศกึษา
คะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่2.50 ขึน้ไป 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.50 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

ทะเบียนและ
วัดผล 
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วิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา 

3.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 

3.โครงการตดิตามผู้ส าเร็จการศกึษา ใน
ระดบัชัน้ ปวช.3 และ ปวส.2  
4.งานส ารวจความพงึพอใจของผู้ส าเร็จ
การศกึษาจากสถานประกอบการ 

1.ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2.มีผลตอบกลับ ที่คะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อ.สุดารัตน์ 
สอนพานิช 

4.ระดับผลการเรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศภาษาองักฤษจากครู
ต่างประเทศ 

5.งานผลการเรียนการสนทนาด้าน
ภาษาองักฤษกบัครูตา่งประเทศของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัดี 

ผลการเรียนจากครู
ต่างประเทศ หมวด

ภาษาอังกฤษ 

3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา  มีท้ังความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 
ข้อมูลของจ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่นเทียบกับ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่นน้ัน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์การจบการศึกษาท่ีหลักสูตร
ก าหนด 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้า
ของรุ่นน้ัน 

สิ้นปีการศึกษา - 

2 

ข้อมูลทะเบียนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เพ่ือก าหนดร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป็นเกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 

ผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานเกรดเฉลี่ยที่ก าหนด 

2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเกรด
เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป ปวช.ร้อยละ 80 
ข้ึนไป และ ปวส.ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

สิ้นปีการศึกษ - 

3 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส.2 
 

1.เพ่ือทราบข้อมูลจ านวนผู้จบ
การศึกษา ปี 2559 ที่ศึกษาต่อ, 
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

4.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษา ภายหลงั
จบการศึกษาแล้ว 1 

ปี 

3,000 
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4 

งานส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถานประกอบการ 

เพ่ือทราบความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ผู้จบการศึกษาไป
ท างาน,ศึกษาต่อ 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

5.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- 

5 

ผลการเรียนการสนทนา
ด้านภาษาอังกฤษกับครู
ต่างประเทศของผู้ส าเรจ็
การศึกษาในระดับดีมาก 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารกับครูต่างประเทศ 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับการท างานต่อไปได้ 

นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาทุก
คน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ ในระดับดี 

ผลการเรียนการสนทนา
ภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80  สิ้นปีการศึกษา - 

 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที ่21 
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
2.2.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รบัผิดชอบ 

2. 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของ
วิทยาลัยฯ ตาม

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ครบถ้วนจากการเข้า
รับการประเมินครั้งแรก 

1.การทดสอบการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษามี
ผลสอบผ่าน 
ร้อยละ 75 
ข้ึนไป 

ทะเบียน
และวัดผล 
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มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา ให้มี
ทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที ่21 

สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ จาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก  

1.การเข้าร่วมการแขง่ขนัทกัษะวชิาชีพ ครัง้ท่ี 32 
2. โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ 36 

3. นกัเรียนท่ีเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ 

4. โครงการ “สมัมนาและการแขง่ขนัทกัษะวชิาชีพบญัชีสูค่วามเป็นเลศิ”  

5.งานรวบรวมใบประกาศนียบตัรและรางวลัของผู้ส าเร็จการศกึษา  

1.มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ได้รับรางวัล 
ร้อยละ 5 
ข้ึนไป 

อ.วนิชชา  
จันทร์เพ็ญ 

3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผูมี้คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ทราบค่าร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ครบถ้วน
จากการเข้ารับการประเมินครัง้แรก 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ครบถ้วนจากการเข้ารับการ
ประเมินคร้ังแรก 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีผลสอบผ่าน ร้อย
ละ 81 ข้ึนไป 

ปลาย 
ภาคเรียนที่ 2 

10,000 

2 
การเข้าร่วมการแขง่ขนัทกัษะวชิาชีพ  เพ่ือการเข้าร่วมแขง่ขนัเพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ 

ตามท่ีได้เรียนมา และเพิ่มประสบการณ์ในการแขง่ขนัและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมตา่งๆ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
รางวลั ประกาศเกียรตคิณุ
ยกย่องความรู้
ความสามารถ จากบคุคล
หรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก 

.มีผู้ส าเร็จ
การศกึษาได้รับ
รางวลั ร้อยละ 5 
ขึน้ไป 

มกราคม ของทกุ
ปี 

85,000 

3 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทาง
ก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 

เพ่ือการศึกษาท่ีมากข้ึนด้านข้อปฏิบัติทางพุทธศาสนา เพ่ือ
ตอบปัญหาและการน าไปปฏิบัติได้ 

ภาคเรียนที่ ๑ - 

4 
นักเรียนที่เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เพ่ือสร้างจิตส านึกอันดี มีจิตอาสา พัฒนาความคิดริเริ่มใน
การช่วยเหลือผู้อื่น 

ตลอดปี - 

5 
โครงการ “สัมมนาและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ”  ครัง้ที่ 4 

เพ่ือเข้าร่วมทดสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและความรู้ 
เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 

ภาคเรียนที่ 1 - 

6 
งานรวบรวมใบประกาศนียบัตรและรางวัล
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบจ านวนและผลงาน รางวัล ด้านต่างๆของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา - 
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2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
2.3.1 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2.3.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. 
พัฒนาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี 
และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์
ของผู้เรียนและ
เอกลักษณ์ของ

วิทยาลัย 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละ
ระดับและสาขาวิชา 
จากการศึกษาต่อ ท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพ
อิสระ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.งานส ารวจความพงึพอใจของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีไป
ท างานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ศกึษาตอ่ แต่
ละระดบัและแต่ละสาขาวชิา 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ผลการประเมิน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

อ.สุดารัตน์  
สอนพานิช 

2.ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.โครงการวันไหว้คร ู
3.โครงการวันแม่แห่งชาติ 
4.โครงการกฬีาภายใน 
5.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6.โครงการวันสุนทรภู ่
7.โครงการโฮมรูม 
8.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง เข้าแถวตอนเช้า 
9.โครงการวันวิชาการ 
10.โครงการวิทยาลัยคุณธรรมจัดท าบัญชีเงินออม 
11.โครงการบริจาคโลหิต 
12.โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา 
13.งานจิตอาสาเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 

1.มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 
5 ประเด็นการ
ประเมิน ร้อยละ 90 
ข้ึนไป 

อ.สิริวรรณ  
เพ็งเลา 
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14.กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส 
15.โครงการขยะริไซเคลิ 
16.กิจกรรมจุลินทรีย์ท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
17.โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี(กีฬากลางวัน) 
18.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.สาขาบัญชี 
การตลาด คอมพิวเตอร์ 
19.กิจกรรมวันรับใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3, 
ปวส.2 

 
3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผูมี้คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

ท่ี 
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 

งานส ารวจความพึง
พอใจของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ไปท างาน
จากสถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

1.เพ่ือทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ผู้จบการศึกษาไป
ท างานและน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรุ่นต่อไป 
2.เพ่ือทราบข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ไปท างานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 

ระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 2 
ของปีการศึกษา 

ภายหลังจบ
การศึกษาแล้ว 1 

ปี 

3,000 

2 

โครงการวันไหว้คร ู 1. เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคี 
4. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 

นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึก
ด้านการมีสัมมาคารวะ และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

นักเรียน 
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

16 มกราคม 10,000 
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3 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

1.เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือโน้มน้าวใจนักศึกษา  ให้ระลึกถึงพระคุณของผู้ใหก้ าเนิด3.เพ่ือใช้
กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าวและการร่วมกันต้ังสัจจะอธิษฐาน กระตุ้นให้เกิด
ส านึกในหน้าท่ีที่ต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นลูกที่ดี 
4. เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ท าคุณงามความดีในด้านต่าง ๆ 
ให้แก่วิทยาลัย 
5. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการท าความดีโดยการรู้จักตอบแทนพระคุณของ
ผู้ให้ก าเนิด 

นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และระลึกถึง
พระคุณของแม่ผู้ให้ก าเนิด 

นักเรียน 
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

12 สิงหาคม 18,000 

4 

โครงการกีฬาภายใน 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านกิจกรรม 
3.เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกีฬาของวิทยาลัย นักศึกษาจะได้มีโอกาสแข่งขัน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
5.เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา6. 
ส่งเสริมความสามัคคใีนหมู่คณะ 
7. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับ มอบหมาย 

8.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยสู่สายตาชุมชน 
9.เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของวิทยาลัยเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 

เพ่ือให้นักศึกษา เห็นคุณค่าของ
การออกก าลังกาย ได้มีส่วนร่วมใน
กีฬา ประเภทที่ตนเองถนัด ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม
และพัฒนา                 ผู้เรียน
ด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียน 
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

ปลายเดือน 
สิงหาคม 

265,000 

5 

โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

1 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรง
เป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทาน
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
2.  เพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบรุี ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริมและรักษา
ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ 

- การจัดปูายนิเทศ 
- การแข่งขันการสะกดค า
ภาษาไทย 
- การเสวนาภาษาไทยบนเวที 
- กิจกรรม  จัดซุ้มเกมประลอง
ปัญญาภาษาไทย / นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี ทุกระดับชั้นปี 

นักเรียน 
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 ช่วง 29 

กรกฎาคม 
6,000 
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6 

โครงการวันสุนทรภู ่ 1.  เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหาร (ภู่) ให้นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบถึงชีวประวัติและผลงาน 
2.  เพ่ือปลุกจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษาให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย
และรู้จักประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

- การแข่งขันต่างๆ 
- การเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ 
- การอภิปรายบนเวที  / นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี ทุกระดับชั้นปี 

นักเรียน 
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

26 มิถุนายน 4,000 

7 

โครงการโฮมรูม 1.เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากบันักเรียน
นักศึกษา ท าให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความคุ้นเคย ความอบอุ่นทางใจ เกิด
ความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2.เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ความคิดและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการพูดคุยปรึกษา
ปัญหาของตนเอง และน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้
ทันท่วงที 
3.เพ่ือนักเรียนนักศึกษาจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เป็น
การเพ่ิมพูนความรู้และ8ประสบการณ์มากข้ึนกว่าจากที่เรียนในห้องเรียน
ปกติ 
4.เพ่ือนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการสง่เสริมและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
5.เพ่ือนักเรียนนักศึกษาจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเอง 
6.เพ่ือบูรณาการจิตตารมณ์และวัตถุประสงค์ของการศึกษาคาทอลิกในการ
สอน ขัดเกลาจิตใจให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบ มิใช่เพียงเพ่ิมพูนความรู้
เท่าน้ัน 

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม ทุกคน 

1.ประเมินความ
พึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ ดี 
2.การบันทึกใน
คู่มือกิจกรรม
โฮมรูม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

8 

กิจกรรมอบรมหน้า
เสาธง เข้าแถวตอน
เช้า 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียน –นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ 
ก่อนเข้าเรียน 
2. ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นหน้าท่ีที่ต้อง
กระท าอย่างต่อเน่ืองในทุกวัยของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน ร้อยละ 80  เข้าร่วม
กิจกรรม 
อาจารย์ และบุคลากรของ

1. ความพึง
พอใจ (อาจารย์
และบุคลากร
ของวิทยาลัย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
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3. นักเรียน – นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทราบ
ข่าวสารแนวทางการปฏิบัติร่วมกันจากผู้บริหาร  คณาจารย์หมวดวิชาต่าง 
ๆ   หรือฝุายงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย 
4. ได้รับการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม   สร้างความตระหนักในหน้าท่ี
ของตนเองตลอดจน อบรมบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหน้าท่ี
พลเมือง   ความรับผิดชอบ ความอดทน  อดกลั้น  การสร้างวินัยในตนเอง  
ความขยันหมั่นเพียร  และเรื่องอื่น ๆ ท่ีอาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายอบรม 
5. เพ่ือให้อาจารย์และนักเรียน ได้พบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคย 
6. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมกับช่วงเวลา หรือตามปฏิทินทางการศึกษา 
7. เพ่ือสนองนโยบายต้นสังกัด น้อมน าศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ 
สถานศึกษาคุณธรรม และ  สถานศึกษาพอเพียง 
 

วิทยาลัย ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ (นักเรียน – 
นักศึกษา) 
-นักเรียนได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน  
-นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องราวต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย 
-ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ (อาจารย์และบุคลากร
ของวิทยาลัย) 
-อาจารย์และบุคลากรท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
-อาจารย์และบุคลากรมโีอกาสใน
การคิดค้นข้อมูลใหม่ ๆ  
-อาจารย์และบุคลกรได้ใช้กจิกรรม
หน้าเสาธงในการมอบหมายให้
ความรู้ นัดหมายสิ่งต่าง ๆ ให้กับ 
นร. –นศ. 

ร้อยละ 80 
2. นักเรียนร่วม
กิจกรรมหน้าเสา
ธง ร้อยละ 80 

9 

โครงการวันวิชาการ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ได้กล้าแสดงออกในการร่วม
การแข่งขัน การประกวด และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถโดยตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
2.เพ่ือแสดงผลงานนักเรียนและครูต่อชุมชน อันเป็นการให้โอกาสและให้
ก าลังใจนักเรียนและครูที่มีความสามารถในแต่ละด้าน 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
ทุกคน และนักเรียน นักศึกษา 
ต่างสถาบัน 

ผลส ารวจความ
พึงพอใจในการ
จัดงาน ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

กลางเดือน 
พฤศจิกายน 

175,000 



25 
 

3.เพ่ือสร้างมิติใหม่ในกรอบความคิดของการปฏิรูปการศกึษา ด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าสถานศึกษา และยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ
ด้วยการประลองแข่งขัน 

10 

โครงการวิทยาลัย
คุณธรรมจัดท าบัญชี
เงินออม 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ทางด้านบัญชีไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา รู้จักการออม รู้คณุค่าของเงิน รู้จัก
การวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายวิทยาลัยคุณธรรม จากความร่วมมือ
ของครู นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จัดท าบัญชีออมเงิน 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
ทุกคน 

มีครู นักเรียน 
นักศึกษา ร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

11 

โครงการบริจาค
โลหิต 

1.เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการมจีิตอาสาเสียสละเพ่ือผู้อื่น 
2.เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
3.เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.เพ่ือเป็นโอกาสร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
5.เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ให้ 
ภาคภูมิใจในความเสียสละ  และ
เป็นโอกาสได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน 
นักศึกษาร่วม
กิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

สิงหาคม 5,200 

12 

โครงการท าบุญ 
เวียนเทียน ฟังธรรม 
วันเข้าพรรษา 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 

นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เข้าวัด 
ฟังธรรม และประกอบศาสนกิจที่
วัดใกล้บ้าน 

นักเรียน
นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70ข้ึนไป 

กรกฎาคม 2,000 

13 

งานจิตอาสาเวช
ระเบียน รพ.ราชบุร ี

1. นักศึกษาได้ท ากิจกรรมจิตอาสา 
2. ปลูกจิตส านึกด้านความเสียสละ 
3. สร้างภาพลักษณ์อันดีงามของวิทยาลัย 

นักศึกษาได้ใช้ความรู้
ความสามารถท ากิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 

นศ.ที่เรียนรายวิชา
การบริหารจัดการ
สุขภาพเพื่อภาวะฯ
ท ากิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

14 
กิจกรรมแบ่งปัน
ความสุขเทศกาล

1.เพ่ือเป็นโอกาสระลึกถึงเทศกาลวันประสูติของพระเยชู 
2.เพ่ือร่วมฉลองเทศกาลวันส าคัญกับชาวคาทอลิก 

1.เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล
คริสต์มาสของชาวคาทอลิก       

นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ช่วงวัน
คริสต์มาส – 

225,000 



26 
 

คริสต์มาส 3.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของการเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละเพ่ือผู้อื่น 
4.เพ่ือฝึกความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
5.เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 

2.เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านความ
เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอื้อ
อาทร เสียสละ รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่
ด้อยโอกาส 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ปีใหม่ 

15 

โครงการขยะริไซเคลิ 1.เพ่ือให้รู้คุณค่าของสิ่งเหลือใชห้รือสิง่ที่ใช้และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ 
2.รู้วิธีการการคัดแยะขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
3.น ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปลูกฝังการสร้างวินัยในการทิ้งขยะ 

นักเรียน นักศึกษา ของงวิทยาลัย
ทุกคน 

ขยะภายใน
วิทยาลัย มีการคัด
แยก มากขึ้น ภาคเรียนที่ 1 - 

16 

กิจกรรมจุลินทรีย์
ท้องถ่ินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรว่มกันและ
สามารถช่วยกันคิดแก้ไขข้อผิดพลาด 
3.เพ่ือให้น าความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในครัวเรียน 
วิทยาลัย และชุมชน 

นร.ชั้น ปวช.2 และ นศ.ชั้น ปวส.1 
และ 2 

มีการผลการด าเนิน
โครงการ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 - 

17 
โครงการกีฬาเชื่อม
ความสามัคคี(กีฬา
กลางวัน) 

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมสุขภาพกาย-สุขภาพใจ 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
ทุกคน 

นร./นศ.เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 

18 

โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ระดับ 
ปวส.สาขาบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในรปูแบบโครงการ 
2.เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีต่อสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ 
ปวส.1-2 ต้องด าเนินโครงการทุก
คน 
 

มีความส าเร็จของ
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

19 

กิจกรรมวันรับใบ
ประกาศผูส้ าเร็จ
การศึกษา ปวช.3, 
ปวส.2 

1. เพ่ือให้การมอบหลักฐานการศึกษาเป็นไปอย่างมีระเบยีบ  
2. เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่นักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใน
โอกาสต่าง ๆ  
3. เพ่ือสร้างความผูกพันในสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และเพ่ือน ๆ 

นร.ปวช.3 และ นศ.ปวส.2 ทุกคน มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

มีนาคม 120,000 
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  พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรและฐานสมรรถนะ 
2.1 เป้าประสงค ์สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  
2.2 กลยุทธ์ พันธกิจท่ี 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถนะ มีจ านวน  4  กลยุทธ์  ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรบัปรุงรายวิชาเดิม 

หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
ให้สอดคล้อง

กับความ
ต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความ

1.ครูพัฒนารายวิชาโดย
ปรับปรุงเน้ือหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1.การส ารวจข้อมลูความต้องการของครูในการพฒันารายวชิาทกุวชิา 
2.ข้อมลูการพฒันารายวชิาหรือกลุม่วชิาร่วมกบัสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3.จดัการเรียนการสอนในรายวชิาหรือกลุ่มวชิา โดยใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หารายวชิา 
4.มีการตดิตาม ตรวจสอบ และ ประเมนิผล ตามรายวชิาหรือกลุม่วชิา 
และน าผลไปพฒันา 
5.มีการพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา ครบทกุสาขางาน ในปี 2559 – 2561 
6.โครงการพฒันาความรู้และทกัษะด้านภาษีอากรให้ นร./นศ.   
7.โครงการตลาดนดัของอร่อย 

สถานศึกษา มีการ
ปฏิบัติ ท้ัง 5 ประเด็น
การประเมิน ในทุก
รายวิชา 

อ.วรรณา 
เจตสิกทัต 



28 
 

และ
ตลาดแรงงาน 

ต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2.ใช้หลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 

8.ข้อมลูการสง่นกัเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพตอ่สถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

9.ข้อมลูตอบกลบัความพงึพอใจด้านความสอดคล้องในสาขาวชิาท่ีเรียน
กบัความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

มีความพึงพอใจต้ังแต่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อ.วนิชชา  
จันทร์เพ็ญ 

 
 
3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 
การส ารวจข้อมูลความต้องการของครูในการ
พัฒนารายวิชาทุกวิชา 

เพ่ือส ารวจความต้องการของแต่
ละรายวิชา ในการพัฒนารายวิชา 
เพ่ือการบูรณาการ/พัฒนารายวิชา
ร่วมกับการสร้างสื่อการสอนที่
หลากหลาย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอนและการ
เรียนรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ และ
ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน และมี
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 

1.สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรงุรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม
วิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูพัฒนารายวิชาโดย
ปรับปรุงเน้ือหาสาระ
ของรายวิชาเดิมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม
วิชาเพ่ิมเติมตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

สิ้นปีการศึกษา - 

2 
ข้อมลูการพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา
ร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

ภาคเรียนที่ 2 - 

3 
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

4 
มีการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล 
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา และน าผลไปพัฒนา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

5 

มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ครบทุก
สาขางาน  
ในปี 2559 – 2561 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
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6 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษี
อากรให้ นร./นศ.   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องข้อมูล
ใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 

นศ.ชั้น ปวส.1-2  
สาขาบัญชี 

จ านวน นร./นศ.ที่เรียน
สาขาวิชาบัญชีได้เข้ารับ
ความรู้ทุกคน 

ภาคเรียนที่ 1 3,000 

7 

โครงการตลาดนัดของอร่อย 1.นร./นศ.มีทักษะและประสบการณ์ใน
งาอาชีพ 
2.นร./นศ.สามารถบูรณาการวิชาความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพ 
3.นร./นศ.มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่อาชีพหลังจบการศึกษา 

1.จ านวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 19 ร้าน/
สัปดาห์ 
2.ผลตอบแทนจากการออกร้านของผู้ร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
3.นร./นศ.สาขาการขายและการตลาดได้
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
จริง 
 

นร. ปวช.2 และ 
นศ.ปวส.1 สาขาการ
ขายและการตาด ได้เข้า
ร่วมโครงการ ทุกคน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

8 

ข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต่อสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษาและเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ 

2.สถานศึกษาใช้หลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

สถานศึกษาใช้หลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถาน
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

และ มีนาคม – 
พฤษภาคม 

35,000 

9 

ข้อมูลตอบกลับความพึงพอใจด้านความสอดคล้องใน
สาขาวิชาที่เรียนกับความต้องการของหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ 

เพ่ือทราบร้อยละของความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่ผู้
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

และ มีนาคม – 
พฤษภาคม 

- 

 
 

 
 



30 
 

2.1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาท่ีสอน 
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2. 
พัฒนา

สมรรถนะ
ครูให้มี
ความรู้ 

ความสามา
รถและ

ทักษะใน
การจัดการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร

การศึกษาที่
สอน 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ ์

1.ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร. 

1.ข้อมลูการจดัอตัราก าลงัครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ี
สอดคล้องกบัจ านวนผู้เรียน 

2.บญัชีรายช่ือครูในแตล่ะสาขาวชิา ท่ีมีวฒุิการศกึษาตรงหรือ
สมัพนัธ์กับรายวชิาท่ีสอน 

3.ข้อมลูการสง่ครูเข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา 
4.ข้อมลูครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติ
คณุและรางวลัตา่งๆจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

1.ต่ ากว่า 1:25 
2.ตรง/สัมพันธ์รายวิชา
ทุกรายวิชา 
 

-ฝุายทะเบียน 
-อ.ธัญลักษณ์ 

พูลชื่น 
ฝุายวิชาการ 

2.ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

5.ข้อมลูครูทกุคนและทกุรายวชิามีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบรู
ณาการคณุธรรม จริยธรม คา่นิยมและอตัลกัษณ์วทิยาลยัฯและ
สอดแทรกหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

6.สมดุบนัทึกการสอนรายวนัประจ าห้องเรียน 

7.ข้อมลูแสดงการวดัผลประเมนิแตล่ะรายวชิา 
8.ข้อมลูการนิเทศการสอนแบบกลัยาณมติร 
9.ข้อมลูงานวจิยัของครูผู้สอนทกุคน 

1.ครูผู้สอนทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่เหมาะสม 
2.ครูผู้สอนทุกคนมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

อ.สุเทพ   
โคฮุด 
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3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาท่ีสอน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1 
ข้อมูลการจัดอัตราก าลังครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับจ านวน
ผู้เรียน 

เพ่ือให้เป็นข้อมูลปัจจุบันมากท่ีสุด และง่ายต่อ
การวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ให้มีอัตราก าลังครูที่สอดคล้องกับ
จ านวนนักเรียน เพ่ือการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

มีอัตราไม่เกินกว่า 
1:25 ตลอดปี - 

2 
บญัชีรายช่ือครูในแตล่ะสาขาวชิา ท่ีมี
วฒุิการศกึษาตรงหรือสมัพนัธ์กับ
รายวชิาท่ีสอน 

เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ครูมีวุฒิการศึกษาท่ีสัมพันธ์หรือ
ตรงกับวิชาท่ีสอน มากกว่า ร้อย
ละ 90 

บัญชีรายชื่อครูและ
วุฒิการศึกษา ตลอดปี - 

3 

ข้อมูลการส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยน
มุมมอง ความคิดกับบุคคลอื่น 

ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดสั่งการ
และหน่วยงานอื่นๆ 

มีการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

ตลอดปี 50,000 

4 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัล
ต่างๆจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

เพ่ือเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและครอบครัว  ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดสั่งการ
และหน่วยงานอื่นๆ 

มีการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

ตลอดปี - 

5 

ข้อมูลครูทุกคนและทุกรายวิชามีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรม ค่านิยมและอัตลักษณ์วิทยาลัยฯ
และสอดแทรกหลักเศรษฐกจิพอเพียง
อย่างเหมาะสม 
 

1.เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
สอนทุกคน 
2.เพ่ือเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนและท า
สื่อการสอน 
3.เพ่ือเป็นข้อมูลในการนิเทศการสอน 
4.เพ่ือเป็นข้อมูลในการบอกเกณฑ์การวัดผล

ครูผูส้อนทุกคนต้องจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน
ครบทุกคน 

ร้อยละ 100 

ตลอดปี - 
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6 
สมุดบันทึกการสอนรายวันประจ า
ห้องเรียน 

ประเมินผลในรายวิชาท่ีสอน 
ตลอดปี - 

7 
ข้อมูลแสดงการวัดผลประเมินแต่ละ
รายวิชา 

ตลอดปี - 

8 ข้อมูลการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร ทุกภาคเรียน - 

9 ข้อมูลงานวิจัยของครูผู้สอนทุกคน 1.เพ่ือให้ครูทุกคนสามารถท างานวิจัยในชั้นเรียน
ได้ 
2.ครูสามารถมีงานวิจัยในการเผยแพร่และส่ง
ประกวดได้ 
3.ครูสามารถน างานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของ
ตนเองในงานต่อไป 

ครูทุกคนต้องมีงานวิจัยอย่างน้อง 
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 

ตลอดปี - 
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2.1 กลยุทธท์ี่ 3 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  แบบธรรมาธิบาล 
2.1.1 เปูาประสงค์ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. 
พัฒนาการจัดการ
สถานศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรและฐาน
สมรรถนะ 

 

เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการอย่างมี
เอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการ

บริหารบุคลากร 

แผนผังการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ความส าเร็จของ
การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ฝ่ายวิชาการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบคุลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน 

1.มีแผนการจดังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2.ข้อมลูการจดัสรรงบประมาณเป็นคา่ใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตา่งๆ 
3.ข้อมลูแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้
ด าเนินการและใช้งบประมาณตามท่ีตัง้ไว้และส่วนเพิ่มเตมิ
นอกเหนือจากแผนปฏิบตังิาน 

มีการจัดสรร
งบประมาณ
ประจ าปี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

อ.สมควร   
บุญมีประเสริฐ 

3.ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

4.ข้อมลูการบนัทึกการดแูลสภาพแวดล้อม 

5.ข้อมลูการใช้ห้องปฏิบตัิการตา่งๆ 
6.ข้อมลูการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
7.โครงการประเมินความพงึพอใจตอ่ส่ือ แหลง่เรียนรู้หรือเทค
โนโลยี่สารสนเทศหรือโครงการท่ีเก่ียวข้อง 
8.โครงการอาคารเรียนสีขาว 
9.โครงการรักห้องเรียน 

10.โครงการพืน้ท่ีสีขาว 

ข้อมูลแสดงความพึง
พอใจต่อการใช้
บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อ.ธวัช   
หุตะจิตต์ 
อ.อนพัทย์   

นาควรรณโณ 
อ.ปิยวดี  

เลิศภิญโญชัยถาวร 
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3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุน  ด าเนินการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1 มีแผนการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1.เพ่ือให้มีแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้าน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
2.เพ่ือให้ส่วนงาน/ฝุายต่างๆ จัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่างๆ ตามงบประมาณท่ีได้
ต้ังไว้ 
3.เพ่ือให้ส่วนงาน/ฝุายต่างๆ มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามตามเปูาหมาย 

มีการปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้
ให้อยู่ในกรอบ
งบประมาณ 

ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งาน ตามท่ี
วางแผน ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

สิ้นปีการศึกษา - 

2 
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ้่ายของ
แผนงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ 

สิ้นปีการศึกษา - 

3 

ข้อมูลแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ด าเนินการและใช้งบประมาณตามท่ีต้ังไว้และส่วน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงาน 

สิ้นปีการศึกษา - 

4 ข้อมูลการบันทึกการดูแลสภาพแวดล้อม 1.เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามการใช้งานด้าน
สภาพแวดล้อม  
2.เพ่ือก ากับ ดูแล การใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 
3.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เครื่องมือ  
4.เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือ
เทคโนโลย่ีสารสนเทศหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 

เป็นไปตามระบบ
การจัดการที่ต้ังไว้ 

มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

ตลอดปี - 
5 ข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดปี - 
6 ข้อมูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ  ตลอดปี - 

7 

โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือ
เทคโนโลย่ีสารสนเทศหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 

ตลอดปี - 

8 

โครงการอาคารเรียนสีขาว 1.เพื่อเฝูาระวัง ปูองปราม ลดปัญหาบนอาคารเรียน (เร่ืองยา
เสพติด การพนัน ทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมชู้สาว) 
2.เพื่อฝึกให้ นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ และรู้จักการให้อภัย 

นักเรียน นักศึกษา 
ทุกระดับชั้นปี 

มีผลการปฏิบัติ และ
ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ตลอดปี 2,000 
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9 

โครงการรักห้องเรียน 1.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ดูแลรักษาความ
สะอาดของห้องเรียน ลดปัญหาขยะเน่าเหม็น 
2.เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยและมีมารยาทในการใช้
สถานที่ 
3.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตอาสา ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและส่วนรวม 

นกัเรียน 
นกัศกึษา ทกุ
ระดบัชัน้ปี 

มีผลการปฏิบตั ิ
และความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ตลอดปี 10,000 

10 

โครงการพ้ืนที่สีขาว 1.เพื่อเฝูาระวัง ปูองปราม ลดปัญหาเร่ืองยาเสพติด สูบบุหร่ีใน
เคร่ืองแบบ เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมชู้สาว 
บริเวณพื้นที่ 5 จุดเสี่ยงภายในวิทยาลัยฯ คือ ห้องน้ า โรง
อาหาร สวนมะขาม อาคารแปดเหลี่ยม และสวนอนุบาล 
2.เพื่อฝึกให้ นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ และรู้จักการให้อภัย 
3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย เมื่ออยู่ภายในบิ
เวณพื้นที่ของวิทยาลัยฯ 

นักเรียน นักศกึษา 
ทกุระดบัชัน้ปี 

มีผลการปฏิบตัิ และ
ความพงึพอใจ ร้อยละ 
80 ขึน้ไป 

ตลอดปี 2,000 
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2.1 กลยุทธท์ี่ 4 สนับสนุน  ด าเนินการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. 
สนับสนุน  
ด าเนินการ

บริหารงานตาม
นโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด
แบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการ
ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

1.ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุ รับนโยบายและการสัง่การจาก
ผู้บริหารสถานศกึษา 
2.ข้อมลูผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ เรียน จดัท าโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสงักดั 

3.โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช.1 
4.โครงการท าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.มีความเข้าในในนโยบายทุก
คน 
2.ท าตามนโยบายทุกด้าน 
3.นร.และผู้ปกครองเข้าร่วม
ร้อยละ 80 
4.ด าเนินการปีละมากกว่า 5 
แห่ง 

ฝุายวิชาการ 
กิจกรรม 

2.ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

5.โครงการสถานศกึษาคณุธรรม 

6.โครงการรักดี มีวินัย 
7.โครงการแตง่กายดี มีมารยาท 

8.งานตรวจสารเสพติด นร./นศ.  

ทุกโครงการที่สนับสนุน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนน 4.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 

อ.วิชุตา 
อ.ปิยวดี 

ฝุายปกครอง 

3.ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

9.มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
10.แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
11.แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

12.ติดตาม ตรวจสอบ คณุภาพการศกึษาโดยการจดัท าการ
ประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ผลการประเมินในทุกมาตรฐาน
และทุกประเด็นการประเมิน 
ควรมีผลสัมฤทธิ์ ในระดับ ดี
มาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อ.ณชยุต 
นิลแสง 
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3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาการจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและฐานสมรรถน 

 กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุน  ด าเนินการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

1 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม รับ
นโยบายและการสั่งการจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.เพ่ือเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย และการสั่งการจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.เพ่ือได้รับฟังข้อมูล ข่าวสาร และวางแผนในการ จัดท าโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกัน 
3.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า จากผู้บริหาร
และฝุายปฏิบัติงาน ร่วมกัน และวางระบบการบริหารจัดการ 
ติดตามผล รายงานผล การปฏิบัติงาน  

ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมทุกคน 

มีผลการ
ปฏิบัติงาน
โดยรวมมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ตลอดปี - 

2 

ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และผู้เรียน จัดท าโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ตลอดปี - 

3 

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน 
ปวช.1 

1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบวินัยและข้อก าหนดต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย  
2.เพ่ือเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันด้านชีวิตวัยรุ่นให้กับนักศึกษาใหม่ 
3.เตรียมพร้อมการสร้างภาพลักษณ์ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย 
4.เพ่ือเป็นโอกาสให้ครูพ่ีเลี้ยงได้รู้จักและปลูกสัมพันธ์กับนักศึกษา
ในเบื้องต้น 
5.เพ่ือเป็นโอกาสเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาใหม่ เพ่ือน ามา
ต่อยอดการท ากิจกรรม 
6.เพ่ือละลายพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ให้เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 
7.เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
8. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

นักเรียนใหม่ชั้น ปวช. 1  สามารถ
ปรับตัวได้ และใช้ชีวิตการเป็น
นักเรียนของวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข 

1.นักเรียน ปวช. 
1 เข้าร่วม
กิจกรรม 317 
คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.19 
2. ผู้ร่วม
กิจกรรม มคีวาม
พึงพอใจเฉลี่ย
รวม 4.49 

ก่อนเริ่มต้น
ภาคเรียนที่ 

1 
40,000 
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4 

โครงการท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านวิชาการ (ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้าน
เสริมสร้างภูมิปัญญา ทักษะ และคุณธรรมแก่นักเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ แผนการศึกษาชาติ ความ
ต้องการของหน่วยงาน/สถานประกอบการ และชุมชน 

เปูาหมายที่ได้ท าการส ารวจของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน จ านวน 141 แห่ง 
และได้ด าเนินการแล้ว 83 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 58.9 ต้องด าเนินการเพิ่มให้ได้เป็น 
ร้อยละ 70 

ด าเนินการแล้ว 
ร้อยละ 58.9  

ภาคเรียนที่ 
1 

15,000 

5 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
2.เพ่ือสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” 
3.เพ่ือสนองพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเท พยวรางกูร ทางด้านการศึกษา “หน้าท่ีของครูน้ัน 
เป็นหน้าท่ีที่มีความส าคัญย่ิง เป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และ
จิตใจให้แก่เยาวชน เพ่ือที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติ” 
4.เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย 

ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย ทุกฝุาย ทุก
คน เข้าร่วมด าเนินการ ขับเคลื่อน
ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ที่สนับสนุนโครงการวิทยาลัย
คุณธรรม ให้บรรลุตามเปูาหมาย 

ร้อยละ 100 

ตลอดปี - 

6 

โครงการรักดี มีวินัย 1.เพ่ือเฝูาระวัง ลดปัญหา นร./นศ. มาเรียนไม่ตรงต่อเวลา มาสาย 
หนีเรียน 
2.เพ่ือลดปัญหา นร./นศ. อยู่ในสถานที่อันไม่เหมาะสม  สุ่งเสี่ยงที่
จะก่อเกิดปัญหาสังคมและยาเสพติด 
3.เพ่ือฝึกให้ นร./นศ.มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ตรงต่อเวลา 

นกัเรียน นกัศกึษา ทกุระดบัชัน้ปี มีผลการปฏิบตัิ 
และความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ตลอดปี 2,000 

7 

โครงการแต่งกายดี มีมารยาท 1.เพื่อลดปัญหา นร./นศ. แต่งกายไม่เหมาะสม 
2.เพื่อฝึกให้ นร./นศ. มีมารยาทในการใชค้ าพูด และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 
3.เพื่อฝึกให้ นร./นศ. มคีุณธรรม จริยธรรม  ไม่ฝุาฝืนกฎระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบที่ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน 

นกัเรียน นกัศกึษา ทกุระดบัชัน้ปี มีผลการปฏิบตัิ 
และความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ตลอดปี - 
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8 

งานตรวจสารเสพติด นร./นศ. 1.เพ่ือคัดกรอง นร./นศ. ท่ีเสพสารเสพติด และน ามาเยียวยา 
บ าบัดรักษา 
2.เพ่ือให้จ านวน นร./นศ.ที่เสพสารเสพติดลดลง 
3.เพ่ือขจัดเครือข่ายผู้จ าหน่ายยาเสพติดในสถานศึกษาในคราบ
ของ นร./นศ. ให้หมดไปจากวงจร 
4.เพ่ือสร้างบรรยากาศปราศจากสารเสพติดภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ นร./นศ. เห็นคุณค่าของตนเอง มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 

ตรวจสารเสพติดกลุ่ม นร./นศ. ชาย 
ระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ทุกคน 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ตลอดปี 500 

9 
การจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.เพื่อให้ทุกฝุายได้ทราบและมีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
4.เพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ต้ังไว้ 

ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ด าเนินการให้
บรรลผุลส าเรจ็ 
ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป 

ก่อนเริ่มปี
การศึกษา 

- 

10 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ก่อนเริ่มปี
การศึกษา 

- 

11 
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

ก่อนเริ่มปี
การศึกษา 

- 

12 

งานติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดท าการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดปี - 

 
พันธกิจที่ 3  สรา้งภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เขม้แข็งอันเกิดโดยการร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่างๆ และ. สนับสนนุ ส่งเสริมให้ครู

และผู้เรียนสร้างนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสรา้งสรรค์และงานวิจัย 
1. เป้าประสงค ์สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า   

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย  
 2. กลยุทธ์ พันธกิจท่ี 3 พัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี ้
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2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน  ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ประสานความ

ร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน หน่วยงาน
ทังภาครัฐและ
เอกชน  ในการ
สร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

สถานศึกษามีการสร้าง
ความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ัง
ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
คนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1.ระดับคุณภาพในการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

1.โครงการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.โครงการส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.โครงการนักเรียนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน 
4.ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษา 
5.โครงการวันวิชาการ 
6.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
แต่ละโครงการต้ังแต่ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
2.มีให้ทุนการศึกษา มากกว่า 
ร้อยละ 3 ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ฝุายวิชาการ 

2.ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

7.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
8.โครงการตลาดนัดอาหารอร่อย 
9.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
10.โคงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (English Club, Excur-
sion, English Camp) 
11.โครงการผลิตชิ้นงานตามรายวิชาที่สอนวิชาโครงการ1 

1.มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
แต่ละโครงการต้ังแต่ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

-อ.กุลกานต์ มณี
กาศ 

-หมวด
ภาษาอังกฤษ 
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3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็งอันเกิดโดยการร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่างๆ และ. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน  ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ท่ี 
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

1 

โครงการท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
ด้านการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านวิชาการ (ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้านเสริมสร้าง
ภูมิปัญญา ทักษะ และคุณธรรมแก่นักเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ แผนการศึกษาชาติ ความ
ต้องการของหน่วยงาน/สถานประกอบการ และชุมชน 

เปูาหมายที่ได้ท าการส ารวจของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน จ านวน 141 
แห่ง และได้ด าเนินการแล้ว 83 แห่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 58.9 ต้องด าเนินการ
เพ่ิมให้ได้เป็น ร้อยละ 70 

ด าเนินการแล้ว 
ร้อยละ 58.9  

ภาคเรียนที่ 1 15,000 

2 

โครงการสง่นักเรียน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และ
พัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระเบียบวินัย และท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อการท างาน และมีความภูมิใจใน
วิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการ
ส าเร็จการศึกษา อันจะน าไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

นร.ปวช.3 และ นศ.ปวส.1 ทุกคน ร้อยละ 100 

ภาคเรียนที่ 1 
และ ภาคฤดู

ร้อน 
35,000 
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และหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
6.เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่ส านัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

3 

โครงการนักเรียน
เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิชาชีพสู่ชุมชน 

1.เพ่ือให้ นร./นศ. สามารถน าความรู้ที่เรียนมา เผยแพร่และส่งต่อ
ความรู้สู่ชุมชน 
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและผู้เข้ารับความรู้ 
3.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของวิทยาลัย 

สมาชิกสหกรณโ์คนมหนองโพ จ านวน 
120 คน 

ได้รับความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 2 - 

4 

ได้รับเงินบริจาคจาก
ศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
เป็นทุนการศึกษา 

1.เพ่ือเป็นการให้ศิษย์เก่าได้เห็นคุณค่าของวิทยาลัยฯ และมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือ มีจิตสาธารณะในการร่วมบริจาค 
2.เพ่ือสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและย่ังยืนระหว่างวิทยาลัยและศิษย์เก่า 
3.เพ่ือให้ศิษย์ปัจจุบันเห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับบริจาคและน าไปท า
ประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาและคิดจะบริจาคบ้างเมือ่จบ
การศึกษาแล้ว 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ได้รับการบริจาค
เป็นทุนการศึกษา จากศิษย์เก่า บุคคล
ที่สนใจร่วมบริจาค  

มีทุนการศึกษา 
มากกว่า 40 ทุน 
ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 1 - 

5 

โครงการวันวิชาการ 1.เพ่ือสืบสานปณิธานของพ่อหลวง ร.9  
2.เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคงแข็งแรง 
ตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
เพ่ือคัดเลือกเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนของวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับภาค 

เด็กและเยาวชนทุกระดับของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบรุีและต่าง
สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน ช่วง
ชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 

จ านวน นร./นศ.ของ
วิทยาลัย ร้อยละ 100 
และ จ านวนเด็กและ
เยาวชน ต่าง
สถานศึกษา มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

กลางเดือน 
พฤศจิกายน 

175,000 

6 

โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะของการแข่งขัน การท างานเด่ียวและการท างานเป็นทีม เพ่ือ
ความส าเร็จตามผลที่ต้ังไว้ 

นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ที่มีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถ ในสาขาวิชา
หรือกิจกรรมที่ด าเนินการแข่งขัน เพ่ือ
เข้ารับการอบรม เรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือ
การเข้าแข่งขัน 

มีผลส าเร็จของ
การแข่งขัน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป ของ
จ านวนที่เข้าร่วม
แข่งขัน 

มกราคม ของ
ทกุปี 

85,000 
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7 

หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่าง 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ นร./นศ.มีประสบการณ์ การเรียนรู้นอกเหนือจาก
หลักสูตรปกติ เพ่ือเป็นทางเลือกและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต อาจเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นอาชีพ
หลักในอนาคตได้ 
2.เพ่ือความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กับ 
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับ 
นร.ของวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองนโยบายของวิทยาลัย มาตรฐาน สมศ. 
มาตรฐานชาติ และแผนการศึกษาชาติ 
 

นร.ชั้น ปวช.2-3 ทุกคน ได้รับผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ภาค เรียนที่ 1 
ปวช.2 สาขา
การตลาด 

และ ภาคเรียน
ที่ 2 ปวช.2 

สาขาการบัญชี 

2,000 

8 

โครงการตลาดนัด
อาหารอร่อย 

1.นร./นศ.มีทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ 
2.นร./นศ.สามารถบูรณาการวิชาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
3.นร./นศ.มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพหลังจบการศึกษา 

1.จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 19 
ร้าน/สัปดาห์ 
2.ผลตอบแทนจากการออกร้านของผู้
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
3.นร./นศ.สาขาการขายและการตลาด
ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

นร. ปวช.2 และ 
นศ.ปวส.1 สาขา
การขายและการ
ตาด ได้เข้าร่วม
โครงการ ทุกคน 

ตลอดปี - 

9 
โครงการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา 

1.เพื่อให้ นร./นศ. เพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองกฎระเบียบและการด าเนินธุรกิจ 
2.เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเป็นผู้ประกอบการ และการด าเนินธุรกิจใน
สถานศึกษา 

นศ.ชั้น ปวส.2  มีผลระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ตลอดปี 9,000 

10 

โครงการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษในสถานการณ์
จริง (English Club, 
Excursion, English 
Camp) 
 
 
 

1.เพ่ือให้ นร/นศ.เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ท้ังในสถานการณ์จ าลองและในประสบการณ์จริง  
2.ได้มีการท างานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน 

นร./นศ.ทุกระดับชั้นที่สนใจ มีผลระดับความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ตลอดปี 6,000 
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11 

โครงการผลิตชิ้นงาน
ตามรายวิชาท่ีสอน
วิชาโครงการ1 

1.เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท า
โครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
2.เพ่ือให้นักเรียนประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือ
พัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผนด าเนินงานแก้ไข
ปัญหา ประเมินผล  
ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในการร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามข้ันตอนกระบวนการ 

1.ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จะน าไปประกอบ
อาชีพอิสระได้ 
2.ให้นักเรียนเห็นช่องทางในการสร้า
งานอาชีพของตนท าให้เกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพ 
3.ให้มีทักษะในการท างานอย่างเป็น
ระบบต้ังแต่การวางแผน การ
ด าเนินการ การประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
4. ให้บูรณการความรู้ ทักษะ เจตคติ 
กิจนิสัย 
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการท า
โครงการ 
5.ให้มีวินัยในการท างานรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
6.ให้ฝึกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

จ านวนชิ้นงานที่
สามารถท าแล้ว
เสร็จสมบรูณ์ 
ใช้ได้จริงและน าไป
เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 1 - 
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2.1 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูและสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2.1.2-3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน และตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. 
สนับสนุน 

ส่งเสริม ให้ครู
และสร้าง
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

1.ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษาด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้เรียน 

1.งานวิจัยในชั้นเรียนที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา 
2..ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้เผยแพร่สู่
สาธารณะ 
3.โครงการอาชีวศึกษาดรุณาวิจัยครัง้ที่ 3 

ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
และได้รับการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะร้อยละ 80 ข้ึนไป อ.สุเทพ   

โคฮุด 

2.ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษาด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของครู 

4.งานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
5.นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคร ู
6.ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัล 

1.ครูมีงานวิจัย ร้อยละ 100 
2.มีผลงานที่ได้รับรางวัล ร้อยละ 
2 

อ.สุเทพ   
โคฮุด 
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3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : คุณภาพด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1 
งานวิจัยในชั้นเรียนที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
ก าลังศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาในวิทยาลัยได้น าองค์ความรู้ ทักษะที่ศกึษามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ค้นหาค าตอบหรือข้อสงสัย ผ่านกระบวนการวิจัย   
2. เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษาในวิทยาลัยได้น าองค์ความรู้ ทักษะที่ศึกษามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน สร้างนวัตกรรม และสิง่ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์และเกิด
ประโยชน์ 
3.นักศึกษามีทักษะ ความสามารถท าการศึกษาวิจัยตามกระบวนการที่ถูกต้อง 
4.นักศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 
5.ผลงานการวิจัยได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้รับการเผยแพร่
ต่อสาธารณะ 

นศ.ชั้น ปวส.2 
ทุกคน 

ร้อยละของกลุ่ม
นักศึกษาท่ีสามารถ
ท าการศึกษาวิจัย
ส าเร็จลุล่วงอย่าง
สมบูรณ์และสามารถ
เผยแพร่ได้ ร้อยละ 
90 

ภาคเรียนที่ 2 - 

2 
ผลงานวจิยั นวตักรรม
และสิง่ประดษิฐ์ ท่ีได้
เผยแพร่สูส่าธารณะ 

ภาคเรียนท่ี 2 - 

3 

โครงการอาชีวศึกษาดรุณา
วิจัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 9,000 

4 

งานวิจัยในชั้นเรียนของคร ู 1.เพ่ือให้อาจารย์ในวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือ
ยกระดับพัฒนา 
ผู้เรียนหรือพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้สูงข้ึน 
2.อาจารย์ในวิทยาลัยมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาวิทยาลัย 
3.อาจารย์ในวิทยาลัยส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวที
ต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

ครูทุกคน จัดท า
งานวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อย 
คนละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
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ภาคผนวก 

 


