
แผนพัฒนาการจัดการศกึษา
พ.ศ. 2566 - 2569

วิทยาลัยการอาชพีสอยดาว
อาชวีศกึษาจังหวัดจันทบุรี

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา



 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2566 - 2569 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 



คำนำ 

   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในระยะ 4 ปี (2566 - 2569) จัดทำขึ้นโดยความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  

ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว ระยะ 4 ปี (2566 - 2569) สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

        วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
                                    ตุลาคม 2565 
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คำช้ีแจง 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2566 – 2569 จัดทำขึ้นมา    
ตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื ่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2566 – 2569 ฉบับนี้  เป็นแผน
แม่บทเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู ่ว ิสัยทัศน์ “สถานศึกษาคุณภาพ       
ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 4 พันธกิจ 11 กลยุทธ์ 
เพื ่อใช ้ในการขับเคล ื ่อนมาตรฐานการศ ึกษาของว ิทยาล ัยการอาช ีพสอยดาว พ.ศ. 256 1 จำนวน                     
9 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีจุดเน้น 4Q ของปีงบประมาณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : Quality พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : Quality สร้างนวัตกรรมและก้าวทันเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 : Quality การบริหารจัดการองค์กรสู่คุณภาพการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : Quality ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

โดยการขับเคลื่อนจุดเน้นดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภาพใน (SIACEC Model) เพื่อเป็นรูปแบบและกลไกขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : QA 
(Quality Assurance) โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบของระบบ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  : QC (Quality Control)  
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  : QAu (Quality Audit)  
3. การประเมินคุณภาพภายใน    : QAs (Quality Assessment) 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของปีงบประมาณที่ได้
กำหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ตอบสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 

 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย 
และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยอง และชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  24 กิโลเมตร สภาพ
พ้ืนที่มีท้ังป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และท่ีราบชายฝั่งทะเล 
 จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร      
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพ้ืนทีภ่าคตะวันออก และ
เท่ากับร้อยละ 1.8 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
                                

 
แผนที่จังหวัดจันทบุร ี

 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา  
ทิศใต้   ติดกับ อ่าวไทย  
ทิศตะวันตก  ติดกับ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pa9h9DXud4eHMM&tbnid=Ab4mYaRuNt20bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=169&ei=FVmaU9SzLMP38QXQvYHgDA&bvm=bv.68911936,d.dGc&psig=AFQjCNGPqCAd-_fhLw5_Bw4bMAEVkDK2HA&ust=1402710663038898
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

1. ประวัติสถานศึกษา 

 

 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประกาศแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 
4  ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา เป็นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ได้รับการอนุมัติใช้ที ่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ ที่ มท. 0718/9559 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2540   
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้ทำการจัดตั้งครั้งแรก โดยมี นายสมหวัง  สุขจิตร เป็นผู้ประสานงานการ
จัดตั้งวิทยาลัย มีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น 12 รายการ ใช้วงเงินงบผูกพัน 2540-2541 เป็นเงินทั้งสิ้น  
8,980,000 บาท เปิดทำการสอน ในปีงบประมาณ 2541 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับ
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถนำความรู้ที่
ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและนำไปประกอบอาชีพได้ในปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา 2 
คณะวิชา คือ คณะวิชาช่างยนต์ และคณะบริหารธุรกิจ และปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาคณะ
ช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2544  เปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจากนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
จากนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 ว ิทยาล ัยการอาช ีพสอยดาวได ้วางว ัตถ ุประสงค ์ ในการจ ัดการศ ึกษาโดยสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย ผู้บริ หาร ครู อาจารย์  
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านหลักสูตร  
ทั้งด้านการสอนในรูปแบบต่างๆ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ  
และเอกชน มีความเชื่อม่ันตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได้ และมีความรู้เพียงพอ  
สำหรับการศึกษาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน โดยจักแต่งบริเวณภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น และปรับแต่งห้องเรียนให้น่าเรียน อีก
ทั้งยังจดัให้มีการบริการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
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1.1 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

 
 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นายยุทธนา   อ่อนส้มกฤษ 

คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ว่าท่ีร้อยตรีวิชัย   นิสัยกล้า 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายประชา   ธาดาพิสิฐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

นายประชา   ธาดาพิสิฐ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

ว่าท่ีร้อยตรีวิชัย   นิสัยกล้า 

งานบริหารทั่วไป 
นางกัญญาณัฐ  วงษ์จีนเพ็ชร ์

งานบุคลากร 
นางสาวบุษกร  พิชิตกุล 

 งานการเงิน 
นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราณ 

งานบัญช ี
นางสาววาสนา  ไพรอุตม ์

 งานพัสด ุ
นายอำนาจ  นพพรพิทักษ์ 

 งานอาคารสถานที ่
นายพรทว ี  ผ่องราศรี 

 งานทะเบยีน 
นางปัณชญา  ผ่องราศร ี

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวกนิษฐา  โกอินต๊ะ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวกรองแก้ว  ฝ้ายไทย 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายณัฐพล  วานิชชา 

งานความร่วมมือ 
นายสาวพรสิริ  แซ่ว่อง 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 
นางสาวมาฆพร   ดีมูล 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวมาฆพร   ดีมูล 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาวกรองแก้ว  ฝ้ายไทย 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายสมศักดิ์  วงษ์จีนเพ็ชร ์

งานครูที่ปรึกษา 
นายประสิทธิ์  รอบคอบครบุรี 

งานปกครอง 
นายกิตติกร  พิมพ์ทอง 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางสาวจอมขวัญ  ศรีสวัสดิ ์

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 
นางสาวพรสิริ  แซ่ว่อง 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายเดชา ชา้งพลาย 

แผนกวิชาการบัญชี–นางศิริทร์ทิพย์  ทองบุราณ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ–นางปัณชญา  ผ่องราศร ี
แผนกวิชาชา่งยนต์-นายกิตติกร  พิมพ์ทอง 
แผนกวิชาชา่งไฟฟ้ากำลัง-นายอำนาจ  นพพรพิทักษ ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-นายเอกสิทธิ์  โสระถาวร 
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-นายสมศักดิ ์ วงษ์จีนเพ็ชร์ 

 
งานพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน 

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกสิทธิ์  โสระถาวร 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวสุกัญญา  พลรักษา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
นายกิตพงษ ์ จันทร์เพ็ญ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายเดชา  ช้างพลาย 
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1.1 ข้อมูลด้านบุคลากร  
ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
 อัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
      ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  มีบุคลากรทั้งสิ้น  40 คน 
 ก. ข้าราชการ      14 คน 
  1 ผู้บริหาร    3 คน 
  2 ข้าราชการครู    11 คน 
  3 ข้าราชการพลเรือน   - คน 
 ข. ลูกจ้างประจำ      - คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    - คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   - คน 
 ค.พนักงานราชการ     7 คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    7 คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว     19 คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    3 คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   16 คน 
 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   - คน 
 ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  - คน 
 ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    2 คน 
  1 ข้าราชการ    2 คน 
  2 ลูกจ้างประจำ    - คน 
  ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา    40 คน 
  ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
- ต่ำกว่า ม. 6 - คน    2 คน  2 คน 
- ปวช/ม.6  - คน    4 คน  4 คน 
- ปวส/อนุปริญญาตรี - คน    5 คน  5 คน 
- ปริญาตรี  21 คน    5 คน  26 คน 
- ปริญาโท  3 คน    - คน  3 คน 
- ปริญญาเอก - คน    - คน  - คน
  รวม 22 คน  รวม  16 คน  40 คน 
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 86 68 86 240 58 46 104 - - - 344

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  1.1  สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 39 20 37 96 96

  1.2  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 14 10 24 24

  1.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้า 18 17 21 56 56

  1.4  สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง(ทวิภาคี) 6 19 25 25

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  2.1  สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 12 12 13 37 37

  2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 19 15 51 51

3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  3.1  สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี(ทวิภาคี) 26 10 36 36

  3.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล(ทวิภาคี) 12 7 19 19

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 800 คน 2.3 0 คน 2.5 หลักสูตร ปชด. 0 คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 0 คน 2.4 0 คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ 300 คนหลักสูตระยะส้ัน ตชด.

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ท้ังปีการศึกษา (2565) 1100

หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน

344

ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ปีปัจจุบัน)

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
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ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
 

ประเทภวิชา/สาขา 
ระดับชั้น 

รวม 
 ปวช. ปีท่ี 3 ปวส. ปีที่ 2 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  
- สาขางานยานยนต์ 31  31 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)  15 15 
1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางานไฟฟ้า 7  7 
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)  15 15 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 28  28 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19  19 
3. ประเทภวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)  14 14 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  6 6 

รวมทั้งสิ้น 85 50 135 
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1.2 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

  1. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3 หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้ 

1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา 
 1.1.1 สาขาวิชาการบัญชี 

    - สาขางานการบัญชี 
   1.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.2  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 1.2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

    - สาขางานยานยนต์ 
   1.2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
 

2.  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ 
  2.1  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
   2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
   2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขางานการบัญชี 
   2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
    - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 

3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับนักเรียน  นักศึกษาไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  (อ่านออกเขียนได้)  คณะ
และสาขาวิชาที่เปิดสอน  มีดังนี้ 
  3.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   - งานบริการจักรยานยนต์ 
   - การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
   - งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
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  3.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - บัญชีธุรกิจบริการ 
   - บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
   - โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 
   - งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 

 4. หลักสูตรแกนมัธยม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
  4.1 สอนวิชาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา 
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

ลำดับที่ อาคาร จำนวน ปีท่ีก่อสร้าง 
1 อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้นเดียว  

(ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) 
1 หลัง พ.ศ. 2541 

2 อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน ชั้นเดียว 
(บ้านพักครู) 

1 หลัง พ.ศ. 2541 

3 
อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว ชั้นเดียว      
(แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน) 

1  หลัง พ.ศ. 2541 

4 อาคารโรงอาหาร หอประชุมชั่วคราว 1  หลัง พ.ศ. 2541 
5 บ้านพักผู้บริหาร 7-8 ชั่วคราว  ชั้นเดียว 1  หลัง พ.ศ. 2541 
6 บ้านพักผู้บริหาร 4 ยูนิค ชั่วคราว ชั้นเดียว 1  หลัง พ.ศ. 2541 
7 ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว (หลังโรงอาหาร) 1  หลัง พ.ศ. 2541 
8 ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว  (ข้างแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน) 1  หลัง พ.ศ. 2541 
9 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 1  ระบบ พ.ศ. 2543 
10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  รายการ พ.ศ. 2543 
11 ห้องน้ำห้องส้วม 1  หลัง พ.ศ. 2543 
12 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (ตึกอำนวยการ) 1  หลัง พ.ศ. 2544 

13 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน  (แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและ
แผนกช่างยนต์) 

1  หลัง พ.ศ. 2544 

14 พ้ืนอีพอดซี่ 1  รายการ พ.ศ. 2544 
15 กั้นห้องอาคารฝึกงาน 1  ห้อง พ.ศ. 2544 
16 เสาธงสูง 18  เมตร 1  เสา พ.ศ. 2545 
17 ลานเอนกประสงค์ 1  ลาน พ.ศ. 2545 
18 ระบบประปา 1  ระบบ พ.ศ. 2545 
19 ระบบไฟฟ้า 1  ระบบ พ.ศ. 2545 
20 ทางเดินเท้า 1  รายการ พ.ศ. 2545 
21 สนามฟุตซอล 1 สนาม พ.ศ. 2556 
22 รั้ว 1 รั้ว พ.ศ.2559 
23 ถนนทางเดิน (Work way) 1 รายการ พ.ศ.2559 
24 อาคารศูนย์บ่มเพาะ 1 หลัง พ.ศ.2559 
25 โครงการพัฒนาแหลางน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่ม 1 บ่อ พ.ศ. 2561 
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ลำดับที่ อาคาร จำนวน ปีท่ีก่อสร้าง 
สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 

26 หลังคาคลุมอเนกประสงค์ (โดม) 1 หลัง พ.ศ. 2563 
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โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน 117,600.00                 117,600.00                 -                                

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชืเนือ่งมาจากพะราชด าดสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุา 198,500.00                 198,500.00                 -                                

รวมทัง้ส ิน้ 18,373,290.91            18,269,109.52            104,181.39                 

งบลงทนุ

คา่ครภัุณฑ์

เครือ่งกลงึขนาดยันศนูยเ์หนอืแทน่ 165 มลิลเิมตร พรอ้มอปุกรณ์ 1,164,000.00              1,164,000.00              -                                

โครงการจัดการศกึษาเรยีนรว่มหลักสตูรอาชวีศกึษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทวศิกึษา) 400,000.00                 5.00                              399,995.00                 

โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนครอูาชวีศกึษา 189,600.00                 189,600.00                 -                                

ไดรั้บจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอืหมวดรายจา่ย

50,000.00                    49,993.00                    7.00                              

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยเรยีนฟร ี15 ปี

งบบคุลากร

เงนิเดอืน 3,168,805.91              3,168,805.91              -                                

271,800.00                 

250,600.00                 

-                                

25,330.00                    

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

คา่ใชส้อยพนักงานราชการ

2,213,570.00              

51,310.00                    

2,213,570.00              

25,980.00                    

งบด าเนนิงาน

งบอดุหนุน

เงนิอดุหนุนทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี 157,500.00                 130,000.00                 27,500.00                    

1,280,565.45              

271,759.00                 

250,553.00                 

34.55                           

41.00                           

47.00                           

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

1,280,600.00              

โครงการหารายไดร้ะหวา่งเรยีน ของนักเรยีน นักศกึษา ทีย่ากจน 314,000.00                 314,000.00                 -                                

เงนิอดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีอตุสาหกรรม 810,000.00                 809,995.77                 4.23                              

เงนิอดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีพาณชิยกรรม 500,000.00                 499,995.99                 4.01                              

เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งองคค์วามรูท้างการอาชวีศกึษาเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 13,000.00                    13,000.00                    -                                

เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งองคค์วามรูท้างอาชวีศกึษาเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 13,000.00                    13,000.00                    -                                

คา่หนังสอื 611,000.00                 610,915.40                 84.60                           

คา่จัดการเรยีนการสอน 4,982,150.00              4,982,150.00              -                                

งบรายจา่ยอืน่

คา่อปุรณ์การเรยีน 140,530.00                 119,140.00                 21,390.00                    

คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 247,500.00                 217,800.00                 29,700.00                    

คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 290,225.00                 290,224.00                 1.00                              

โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 368,000.00                 368,000.00                 -                                

โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาตามหลักเกณฑก์ารพัฒนาหรอืกฎหมายก าหนด 500,000.00                 500,000.00                 -                                

โครงการบรูณาการพัฒนาทักษะทางวชิาชพีกับเสรมิสรา้งคณุลักษณะอังพงึประสงคข์องผูเ้รยีนอาชวีศกึษา (fix it จติอาสา)

โครงารพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีนอาชวีศกึษาในการเป็นผูป้ระกอบการ 40,000.00                    39,967.00                    33.00                           

โครงการอาชวีะศกึษาตา้นยาเสพตดิ 30,000.00                    30,000.00                    -                                

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที ่2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว (3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านความรู้ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมีคุณลักษณะเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพการใช้และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพการจัดการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการนำนโนบายสู่การปฏิบัติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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ส่วนที ่3 

 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “สถานศึกษาคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้คู่คูณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กำหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

  พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม 
  พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 
  พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
            วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

2 พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 ลงมือทำ นำไปใช้ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี

3 พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง       
ให้บ้านเมือง 

3 กลยุทธ์ที่ 3.1 คืนคนดีสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ปั้นคนดี คนเก่ง 

4 พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน  
ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

4 กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการ
เป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปน ี้ 

 พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของต้นสังกัด 
   1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
   1.3 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและคุ่มค่ามากที่สุด 
   1.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2. กลยุทธ์  
                พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร  มีจำนวน 4 กลยทุธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบาย 
       เป้าประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนนโนบายที่สำคัญๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
   แผนงาน โครงการ  
    1.1.1 โครงการการการขับเคลื่อน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

โครงการขับเคลื่อน ตาม
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

ดำเนินงานตามโครงการตาม
นโยบายสำคัญ 

โครงการ 3 3 3 3 

1. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ผลการพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินระดับ 3 ดาว 
คิดเป็นร้อยละ 
(ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อย
ละ80-100) 
(ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อย
ละ 70-79) 
(ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อย
ละ 60-69) 
(ระดับ 1 ดาว คะแนนร้อย
ละ 1-59) 

 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

70 

 
 
 

80 

 
 
 

85 

 
 
 

90 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

2. โครงการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 

3. โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
center) 

3.1 ครูจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ 
การทางาน สร้างจิตอาสา
ด้านวิชาชีพไปบริการวิชาชีพ 
ชุมชน  

สาขาวิชา 
 

4 
 

4 

 

4 

 

4 

 

3.2 นักเรียน นักศึกษา ได้
เรียนรู้ มีจิตอาสานำวิชาชีพ
ไป บริการชุมชน   

คน:ศูนย ์
 

40 
 

40 

 

40 

 

40 

 

3.3 ประชาชนผู้รับบริการ
ซ่อมรู้วิธีการใช้ การดูแล
รักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การ ซ่อม  

คน:ศูนย ์
 

100 
 

100 

 

100 100 

 

3.4 ประชาชนฝึกอบรม
วิชาชีพ 

คน 30 30 30 30 

3.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คน:ศูนย ์ 2 2 2 2 
3.6 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมบริการ
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ผลิตภัณฑ์:
ศูนย ์

ค่าเฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 

ฯลฯ       
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  กลยุทธ์ที ่1.2 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร 
 เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร 
  แผนงาน โครงการ  
   1.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร   

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา 

จัดหาบุคลากรเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษาจำนวน 1 คน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้
นักเรียน 

จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียนจำนวน 1 
คน+ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. โครงการสรรหาบุคลากร
ด้านการสอนและสาสนับสนุน
การสอน 

สรรหาบุคลากรด้านการสอน
และสายสนับสนุนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังในสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 100 

4. โครงการศึกษาดูงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน  45  คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน  45  คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน  45  คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 
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  กลยุทธ์ที ่1.3 พัฒนาทรัพยากร 
  เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์การศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
  แผนงาน โครงการ  
   1.3.1 โครงการพัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัย 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมต่างๆ

วิทยาลัย 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร้อยละ 70 80 90 100 

2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน  บันทึกรายงานการ
ซ่อมแซม 

ร้อยละ 70 80 90 100 

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บันทึกรายงานการ
ซ่อมแซม 

ร้อยละ 70 80 90 100 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคาร บันทึกรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ร้อยละ 70 80 90 100 

 
   1.3.2  โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(ป้ายประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ  

ร้อยละ 85 87 90 95 

2. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 85 87 90 95 



19 
 

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

3. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 85 97 90 95 

5. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 
(ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 85 87 90 95 

 
   1.3.3  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยาลัย 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์งานวิทย
บริการและห้องสมุด 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

ร้อยละ 86 88 90 95 

2. โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

ร้อยละ 86 88 90 95 

3. ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ นักเรียน 
นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  

ร้อยละ 70 75 80 85 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

 

 
   1.3.4  โครงการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและจัดหาครุภัณฑ์ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์
เพ่ือการศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ 

ร้อยละ 60 70 80 85 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

3. ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

4. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 65 70 75 

5. ติดตั้งระบบโทรศัพท์เพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร (ห้องพัสดุ) 
 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 65 70 75 
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  กลยุทธ์ที ่1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  แผนงาน โครงการ  
   1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 

สถานประกอบการ 
เข้าร่วม ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 70 80 100 

2. โครงการลงนามความร่วมมือ
และการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง (MOU) 

สถานประกอบการ 
เข้าร่วม ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 60 70 80 100 

3. โครงการอบรมร่วมพัฒนา 
ผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ 

ผู้เรียนเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 85 90 100 

4.โครงการสร้างความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบ     
ทวิภาค ีหรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  

 
ผู้เรียนเข้าฝึก
ประสบการณ์  
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 100 100 100 

5. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

จำนวนทุนการศึกษา 1 
ทุน ไม่เกิน 100 คน 

ทุน 1 2 3 4 

6. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ใน
ต่างประเทศ เพ่ือจัดการศึกษา  

ครู บุคลากร ออกฝึก
ประสบการณ์ อย่างน้อยปี

ละ 1 คน 

คน 1 2 3 4 
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 พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยนำกระบวนการวิจัยมาใช้ 
   1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
  2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 2 สร้างคุณภาพให้องค์กร มีจำนวน 2 กลยทุธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ลงมือทำ นำไปใช้ 
   เป้าประสงค์ เพ่ือนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   แผนงาน โครงการ  
   2.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือ
การวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา 

ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมวิจัย
ในชั้นเรียนครบทุกคน  

ร้อยละ 80 85 90 90 

    
   2.1.2 โครงการการเสริมสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของนักเรียน ชั้น 
ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น 
ปวส.2  

-จัดทำโครงการตามแผนที่
กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 

2. มีผลงานของนักเรียน 
นักศึกษาตามจำนวนที่กำหนด 

-มีผลงานของนักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 80 90 90 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

3. มีผลงานของครู ตาม
จำนวนที่กำหนด 

-มีผลงานของครู คิดเป็น         
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 

4. มีการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา 

-ม ีการประกวดนว ัตกรรม 
สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 

   
  กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
  เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผนงาน โครงการ  
   2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานและเว็ปไซต์

วิทยาลัย 

มีข้อมูลพื้นฐาน  9  
ประเภท   

ร้อยละ 90 93 95 100 

2. Update ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

บันทึกรายงานการ
อัพเดทข้อมูล 

ร้อยละ 90 93 95 100 

3. จัดทำการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

ระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน     

มีระบบกำหนดสิทธิ ครั้ง 1 1 1 1 

4. ทำระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบ

ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก   

มีระบบป้องกันผู้บุกรุก ครั้ง 1 1 1 1 

5. ระบบ Cloud Server แบบที่ 1 มีระบบ Cloud Server ครั้ง 1 1 1 1 



24 
 

 

 พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในปัจจุบัน 
   1.2 เพ่ือปั้นคนดี คนเก่ง 
  2. กลยุทธ์  
  พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง มีจำนวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที ่3.1 คืนคนดีสู่สังคม 
  เป้าประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  แผนงาน โครงการ  
   3.1.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม 

ครั้ง 1 1 1 1 

2. มีการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา”  

ครั้ง - - - - 

3. จำนวนโครงการคุณธรรม จริยธรรม และ
กำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 

โครงการ 10 10 10 10 

3. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศ
และเสริมแรง ไม่น้อยกว่า 

 
ร้อยละ 

60 60 60 60 

4. ประเมินผลการดำเนินการและตาม
เป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ เท่ากับ
โครงการที่

จัด 

เท่ากับ
โครงการที่

จัด 

เท่ากับ
โครงการ

ที่จัด 

เท่ากับ
โครงการที่

จัด 
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กลยุทธ์ที ่3.2 ปั้นคนดี คนเกง่ 
   เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน  
    แผนงาน โครงการ  
   3.2.1  โครงการช้างเผือกสอยดาว 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ด้านความรู้/ความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล 
(จำนวน) 

2 3 4 5 

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

ด้านความรู้/ความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล 
(จำนวน) 

2 3 4 5 

3. กิจกรรมกีฬาสีภายใน จำนวนผู้เข้าร่วมโรงการ ร้อยละ 70 75 80 85 
ประเมินผลการดำเนินการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

ร้อยละ 70 75 80 85 

 
   3.2.2  โครงการรักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 
 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

2. โครงการตักบารตข้าวสาร
อาหารแห้ง 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

3. กิจกรรมวันไหว้ครู  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

4. โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

5. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 80 90 ร้อยละ 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

6. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 80 90 ร้อยละ 

 
   3.2.3  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 60 70 80 90 

ข้อมูลตอบกลับในระดับ
ความพึงพอใจ ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 75 85 95 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

 พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
   1.3 เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  2. กลยุทธ์  
   พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง มีจำนวน 3 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   เป้าประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้เรียน 
   แผนงาน โครงการ  
    4.1.1  โครงการการประเมินด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมกำหนดเครื่องมือ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
ทดสอบด้านความรู้ 

เครื่องมือประเมินแต่ละ
สาขาวิชาที่จัดการเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ดำเนินการจัดการทดสอบด้าน
ความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 100 

3. สรุปผลและประเมินผลการ
ทดสอบด้านความรู้ของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 90 95 100 
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   4.1.2. โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมกำหนดเครื่องมือ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เครื่องมือประเมินแต่ละ
สาขาวิชาที่จัดการเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ดำเนินการจัดการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. สรุปผลและประเมินผลการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 90 95 100 

 
   4.1.3 โครงการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จ
การศึกษาด้านความรู้ ด้าน
คุณธรรม ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 
 

ร้อยละ 80 เพ่ือประเมิน
คุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคลจาก
สถานประกอบการ  
สถานศึกษา  การประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะ  

ร้อยละ 80 85 90 95 
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 กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
     เป้าประสงค์ มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ 
     แผนงาน โครงการ  
   4.2.1 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. สำรวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวชิาหรือกลุ่มวชิา
ฐานสมรรถนะ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ครูผู้สอนทุกคนสำรวจ
รายวิชาเพ่ือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือปรับปรุง
รายวิชาใหม่ 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 

2. สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
กับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวชิาเดิมหรือ
กำหนดรายวชิาใหม่ 

ทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ
สถาน
ประกอบ
การ 

40 50 60 70 

3. ครูทุกคนปรบัปรุงรายวชิา
เดิม หรือกำหนดรายวชิาใหม ่
หรือกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม โดย
ความรว่มมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รายวิชาที่ปรับปรุงร่วมกับ
สถานประกอบการ 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 

4. ครูใช้หลักสตูรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

ครูผู้สอนนำหลักสูตรที่ผ่าน
การพัฒนาไปจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ
รายวิชา
อย่าง
น้อย/คน 

40 60 80 100 

5 .ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการใช้หลักสูตรไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 
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4.2.2 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศการเรียนการสอน 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

ประจำแผนกวิชาและจัดทำ

ปฏิทินการนิเทศการเรียนการ

สอน  

ปฏิทินการ
นิเทศ

แผนกวิชา 

100 100 100 100 

2. คณะกรรมการนิเทศ

การเรียนการสอน 

ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ

สอนเทอมละไม่น้อยกว่าคน

ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละครู
ที่ได้รับ

การนิเทศ 

100 100 100 100 

3. คณะกรรมการแผนก
วิชาสรุปผลการนิเทศการ
เรียนการสอน 

รายงานสรุปผลการนิเทศการ

เรียนการสอนแผนกวิชา 

เล่ม
สรุปผล

แผนกวิชา 

100 100 100 100 

4. สรุปผลการนิเทศ
ประจำภาคเรียน 

รายงานสรุปผลการนิเทศการ

เรียนการสอนประจำภาค

เรียน 

เล่ม
สรุปผล/
ภาคเรียน 

1 1 1 1 

5. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการนิเทศการเรียนการ

สอนไปปรับปรุงแก้ไขแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา 

ร้อยละ
รายวิชา/

คน 

100 100 100 100 
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   4.2.3  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมคณะกรรมการการ
พัฒนาการทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ
อาชีพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ 

คำสั่ง 100 100 100 100 

2. ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ 

ครูผู้สอนดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา
ที่จัดทำ
แผนฯ 

100 100 100 100 

3. นำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

รายงานสรุปผลการนิเทศ
การเรียนการสอนแผนก
วิชา 

เล่ม
สรุปผล
แผนก
วิชา 

100 100 100 100 

4. สรุปผลการใช้แผนการสอน  บันทึกหลังการสอน บันทึก
หลังการ

สอน 

100 100 100 100 

5. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการจัดการเรียนการ
สอนจากบันทึกหลังสอน
ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

คน 100 100 100 100 
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   4.2.4 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. การประชาสัมพันธ์แนะ
แนวและแนะนำการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ของจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 

2. การทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการสถานศึกษา 

ร้อยละการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. การทำสัญญาฝึกอาชีพ 
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ 

วิทยาลัยทำสัญญาฝึกอาชีพ
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

4. การสำรวจความพร้อมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

ร้อยละความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 95 

5. การนิเทศกำกับติดตาม
และประเมินผลการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 

ร้อยละของการนิเทศกำกับ
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 

ร้อยละ 100 
 

100 100 100 
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   4.2.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินระดับภาค 
ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อยละ  
80 – 100 
ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ  
70 – 79 
ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อยละ  
60 – 69 
ระดับ ๑ ดาว  คะแนนร้อยละ   
1 - 59 

ดาว 70 70 75 75 

 
  กลยุทธ์ที ่4.3  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  เป้าประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะพันธุกรรมพืช, เพ่ือสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรม
พืช, เพ่ือเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมพืช, เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับชุมชน, 
เพ่ือจัดทำแปลงสาธิตสำรวจทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
  แผนงาน โครงการ  
   4.3.1  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ครั้ง 1 1 1 1 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการตาม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ร้อยละ 60 65 70 75 

3. ประเมินผลการดำเนินการและตาม
เป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ โครงการที่
จัด 

โครงการที่
จัด 

โครงการ
ที่จัด 

โครงการที่
จัด 
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พันธกิจท่ี 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร พันธกิจท่ี 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม พันธกิจท่ี 3  สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง พันธกิจท่ี 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ท่ี 1.1 ขับเคล่ือนนโยบาย  กลยุทธ์ท่ี 2.1 ลงมือท า น าใช้งาน  กลยุทธ์ท่ี 3.1 คืนคนดีให้สังคม  กลยุทธ์ท่ี 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

  1.1.1 โครงการขับเคล่ือน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ   2.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน   3.1.1 โครงการสถานศึกษาธรรม   4.1.1 โครงการประเมินด้านความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

  2.1.2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   4.1.2 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 กลยุทธ์ท่ี 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร  กลยุทธ์ท่ี 3.2 ป้ันคนดี คนเก่ง   4.1.3 โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จกาศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ด้านทักษะ

  1.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร  กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี   3.2.1 โครงการช้างเผือกสอยดาว และประยุค์ใช้

  2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล   3.2.2 โครงการรักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาทรัพยากร   3.2.3 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  กลยุทธ์ท่ี 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ

  1.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาคารเรียน ส่ิงแวดล้อม และถูมิทัศวิทยาลัย   4.2.1 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีทันสมัย

  1.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5 ช่องทาง   4.2.2 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

  1.3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศห้องสมุดวิทยาลัย   4.2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

  1.3.4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและจัดกาครุภัฑณ์   4.2.4 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ

  4.2.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

 กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลคล องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างชุมชน  กลยุทธ์ท่ี 4.3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แห่งการเรียนรู้   4.3.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราชด าริสมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

4 กลยุทธ์ 7 โครงการ 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ 3 กลยุทธ์ 9 โครงการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2566 - 2569 (4 ปี)

วิสัยทัศน์ 
 สถานศึกษาคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา
"มีคุณธรรม น าวิชาชีพ สร้างงานให้สังคม 

คุณธรรมอัตลักษณ์
"มุ่งมั่น  สามัคคี  จิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

งบประมาณ พ ศ  256 
quality

 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

งบประมาณ พ ศ  256 
quality

 สร้างนวัตกรรมและก้าวทันเทคโนโลยี 

งบประมาณ พ ศ  256 
quaการlity

 การบริหารจัดการองค์กรสู่คุณภาพการจัดการศึกษา"

งบประมาณ พ ศ  256 
quality

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"

 อัตลักษณ์ของผู้เรียน
 อาชีพเด่น เก่งงาน บริการ
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ภาคผนวก 
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1.1.1 
1. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ขับเคลือนนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
      สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงาน ขับเคลื ่อน ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล การขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญอย่างเป็น
รูปธรรมและมีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญท่ีได้รับมอบหมาย 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
7.2 เพ่ือดำเนินงาน ขับเคลื่อน ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

สถานศึกษามอบหมาย 
7.3 เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญ 

7.4  เพ่ือมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล การขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
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7.5  เพ่ือมีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย 

 8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 สถานศึกษามีการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย อย่างน้อย 3  โครงการใน 1 ปีงบประมาณ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สนองตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
 8.2.2 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ 

 8.2.3 สถานศึกษามีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล การขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญ
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญท่ีได้รับมอบหมาย 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวและในเขตพ้ืนที่อำเภอสอยดาว โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

โครงการขับเคลื่อน ตาม
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

ดำเนินงานตามโครงการ
ตามนโยบายสำคัญ 

โครงการ 3 3 3 3 

1. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ผลการพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินระดับ 
3 ดาว คิดเป็นร้อยละ 
(ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อย
ละ80-100) 
(ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อย
ละ 70-79) 
(ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อย
ละ 60-69) 
(ระดับ 1 ดาว คะแนนร้อย
ละ 1-59) 

 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

70 

 
 
 

80 

 
 
 

85 

 
 
 

90 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

2. โครงการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 

3. โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
center) 

3.1 ครูจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับ การท างาน 
สร้างจิตอาสาน าวิชาชีพ
ไปบริการวิชาชีพ ชุมชน  
3.2 นักเรียน นักศึกษา ได้
เรียนรู้ มีจิตอาสาน า
วิชาชีพไป บริการชุมชน   
3.3 ประชาชนผู้รับบริการ
ซ่อมรู้วิธีการใช้ การดูแล
รักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การ ซ่อม  
3.4 ประชาชนฝึกอบรม
วิชาชีพ  
3.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
3.6 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมบริการ
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป  

สาขาวชิา 
 
 
 
 

คน:ศูนย ์
 
 

คน:ศูนย ์
 
 
 

คน:ศูนย ์
 
 

ผลิตภัณฑ์:
ศูนย ์

ค่าเฉลี่ย 

4 
 
 
 
 

40 
 
 

100 
30 
 
 
 
2 

3.51 

4 

 

 

40 

 

100 

30 

 

2 

3.51 

4 

 

 

40 

 

100 

30 

 

2 

3.51 

4 

 

 

40 

 

100 

30 

 

2 

3.51 

ฯลฯ       
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 
พ.ศ. 2566    งบรายจ่ายอื่น 
พ.ศ. 2567    งบรายจ่ายอื่น 
พ.ศ. 2568    งบรายจ่ายอื่น 
พ.ศ. 2569    งบรายจ่ายอื่น 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 สถานศึกษามีการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย อย่างน้อย 3 โครงการใน 1 ปีงบประมาณ 
12.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สนองตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
12.3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ 

12.4 สถานศึกษามีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล การขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญท่ีได้รับมอบหมาย 

13. การประเมินผล        
13.1  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
13.2  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
13.3  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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1.2.1 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร  

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  การส่งเสริม

และพัฒนาให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาแบบฐานสมรรถนะ เทคนิคการสอน 
และการผลิตสื่อการสอน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบระบบครูที่ปรึกษา อันจะช่วยให้บุคลากรนำความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้
เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน  ผู ้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน         
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือให้มีจำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
7.2 เพ่ือครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
7.3 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์และคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7.4 เพื ่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล
ประเมินผล 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จำนวน 40 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา 

จัดหาบุคลากรเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษาจำนวน 1 คน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้
นักเรียน 

จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียนจำนวน 1 
คน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. โครงการสรรหาบุคลากร
ด้านการสอนและสาสนับสนุน
การสอน 

สรรหาบุคลากรด้านการสอน
และสายสนับสนุนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังในสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 100 

4. โครงการศึกษาดูงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน 40 คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน 40 คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม  
จำนวน 40 คน 

ร้อยละ 75 80 90 100 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรง

หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้ งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบรายงาน  PDCA 
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1.3.1 1. ชื่อโครงการ พัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันครบ 20 ปี

แล้ว สภาพภูมิทัศน์บริเวณต่างๆโดยรอบของวิทยาลัย เริ่มมีการทรุดโทรม ไม่สวยงาม เช่น บริเวณสวนหย่อม 

อาคารเรียน และอื่นๆ งานอาคารสถานที่เห็นว่าควรมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวใหม่โดยการปรับพื้นที่

ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้เสริม รวมถึงการซ่อมแซมอาคารต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้

ความร่มรื่นสวยงามเป็นที่นั่งพักผ่อนของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการต่างๆ  

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้มีหน้าที่ในการจัดการดูแลรักษา และพัฒนา
อาคารสถานที่ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสวยงามและ
ปลอดภัย 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัย 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 
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  8.1.1 มีการพัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว     
มีอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สถานทีด่ำเนินการ 
   วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมต่างๆ

วิทยาลัย 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร้อยละ 70 80 90 100 

2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน  บันทึกรายงานการ
ซ่อมแซม 

ร้อยละ 70 80 90 100 

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บันทึกรายงานการ
ซ่อมแซม 

ร้อยละ 70 80 90 100 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคาร บันทึกรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ร้อยละ 70 80 90 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566    300,000 
พ.ศ. 2567    300,000 
พ.ศ. 2568    300,000 
พ.ศ. 2569    300,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    1,200,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 พ้ืนที่สวนหย่อมต่างๆของวิทยาลัยมีความสะอาดความสวยงามพร้อมใช้งาน 
12.2 อาคารเรียนต่างๆของวิทยาลัยมีความสะอาดสวยงามพร้อมใช้งานการจัดการเรียนการสอน  
12.3 ได้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
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13. การประเมินผล        
13.1 บันทึกข้อความรายงาน  
13.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

13.3 รูปเล่ม PDCA 
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1.3.2 
1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประชาสัมพันธ์ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  

วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

หน่วยงานได้ เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและ
ประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และ
แก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำ
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5 ช่องทาง เพ่ือประชาสัมพันธ์และช่วยสร้างความรู้ให้กับ บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ  สถานศึกษา และมี
ผลกระทบต่อการเพ่ิมปริมาณนักเรียน-นักศึกษา ให้มาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 7.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

   8.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
8.2 ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 
8.3 เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ 
8.4 วารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
8.5 ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ  

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(ป้ายประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ  

ร้อยละ 85 87 90 95 

2. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ  

ร้อยละ 85 87 90 95 

4. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง  

(วารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ  

ร้อยละ 85 87 90 95 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

5. โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 5 ช่องทาง 

(ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์) 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ของ
วิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 85 87 90 95 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566 50,000 - -  
พ.ศ. 2567 50,000 - -  
พ.ศ. 2568 - - - โครงการไม่มี

ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2569 - - - 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลผลิต (Out put)                                  

12.1.1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ 
12.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ   

12.2 ผลลัพธ์ (Out come)  
12.2.1  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
12.2.2  ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 
12.2.3  เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ 
12.2.4  วารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
12.2.5  ไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

13. การประเมินผล        
แบบสอบถาม 
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1.3.3 1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยาลัย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการและห้องสมุด 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร   

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 

มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่ง  ที่จะใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าข่าวสารความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการฝึกนิสัย
รักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะทำให้ห้องสมุดสมบูรณ์ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาหนังสือ วารสาร 
และตำราต่างๆ เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) พร้อมทั้งบริการวิชาการให้เพียงพอ รวมทั้งจัดหา
หนังสือต่างๆ ที่มีความเฉพาะด้านให้ผู้ที่สนใจในเรื่องหรือสาขานั้นๆ ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ได้อย่างเต็มที่  
ตลอดจนจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ให้มากยิ่งข้ึน 

ดั้งนั้นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยาลัย จึงเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสะดวกได้รับบริการในการศึกษาค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 

 7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7.3 เพ่ือจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

   8.1.1 ห้องสมุดมีหนังสือและวารสาร เหมาะสมกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย 
  8.1.2 นักเรียน นักศึกษาทุกคนตั้งแต่ระดับ ปวช .1 – ปวส.2 อ่านหนังสือในห้องสมุดอย่าง
น้อยปีละ 50-100  เล่ม 
 8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1 เพื่อเพิ่มการให้บริการให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์งานวิทย
บริการและห้องสมุด 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

ร้อยละ 86 88 90 95 

2. โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

ร้อยละ 86 88 90 95 

3. ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ นักเรียน 
นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
 

 

 

- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการใช้บริการ ห้องสมุด 

ร้อยละ 86 88 90 95 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566 100,000 - -  
พ.ศ. 2567 100,000 - -  
พ.ศ. 2568 100,000 - -  
พ.ศ. 2569 100,000 - -  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 400,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลผลิต (Out put)                                  

12.1.1 เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือและวารสาร เหมาะสมกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย 
12.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

12.2 ผลลัพธ์ (Out come)  
12.2.1 ระบบการให้บริการภายในห้องสมุด 
12.2.2 ภูมิทัศน์และบรรยากาศท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเข้าใช้ห้องสมุด 
12.2.3 ระบบการบริการเบ็ดเสร็จออนไลน์ 

13. การประเมินผล        
แบบสอบถาม 
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1.3.4 1. ช่ือโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและจัดหาครุภัณฑ์ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 ด้านระดับคุณภาพใน

การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ กำหนดให้สถานศึกษา มีการ
กับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ทีเ่หมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสำคัญต่อสำนักงานและองค์การ ในการนำมาใช้ ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ความสะดวก ประหยัดแรงงาน ในการดำเนินงานรวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา รวมถึงการจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา งานพัสดุจึงดำเนินโครงการ
บริหารจัดการพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพื ่อให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
7.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา 

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา 
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7.3 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
และการดำเนินงานอ่ืน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
          8.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 

3.51 - 5.00 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์
เพ่ือการศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

3. ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

4. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 80 85 

5. ติดตั้งระบบโทรศัพท์เพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร (ห้องพัสดุ) 
 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 65 70 75 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

6. จ้างเหมาต่อเติมห้องจัดเก็บ
พัสดุกลาง 

วิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 65 70 75 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 
พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลผลิต (Out put)  
 บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อประสารงานกับองค์กร มีความสะดวก ในการดำเนินงานรวมถึง

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
12.2 ผลลัพธ์ (Out come)  
 ครูได้ใช้วิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
13.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
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1.4.1 1. ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  

กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  

วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

2.1.1 
ระดับคุณภาพการใช้และปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ 2.4.1 ระดับคุณภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –2569 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ

บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับบุคคล ชุมชน สมาคมชมรม สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาค  โดยมีสัดส่วนของความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 7.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับบุคคล ชุมชน สมาคมชมรม สถานประกอบการ องค์กร
ต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางาน 

 

7.5 เพื่อได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการองค์กรตา่งๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

7.6 เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษา ทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

  8.1.1 วิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับสถานประกอบการ  
  8.1.2 วิทยาลัย ได้รับความร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือ กับ บุคคล ชุมชน สมาคมชมรม 
สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8.1.3 ว ิทยาล ัย ได ้ร ่วมลงนามความร่วมมือ ก ับ บ ุคคล ช ุมชน สมาคมชมรม สถาน
ประกอบการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 100  
  8.2.2 วิทยาลัย ได้รับความร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือ กับ บุคคล ชุมชน สมาคมชมรม 
สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100  
  8.2.3 ว ิทยาล ัย ได ้ร ่วมลงนามความร่วมมือ ก ับ บ ุคคล ช ุมชน สมาคมชมรม สถาน
ประกอบการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100  

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
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10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 

สถานประกอบการ 
เข้าร่วม ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 70 80 100 

2. โครงการลงนามความร่วมมือ
และการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง (MOU) 

สถานประกอบการ 
เข้าร่วม ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 60 70 80 100 

3. โครงการอบรมร่วมพัฒนา 
ผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ 

ผู้เรียนเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 85 90 100 

4. โครงการสร้างความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบ     
ทวิภาค ีหรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  

ผู้เรียนเข้าฝึก
ประสบการณ์  
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 100 100 100 

5. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

จำนวนทุนการศึกษา 1 
ทุน ไม่เกิน 100 คน 

ทุน 1 2 3 4 

6. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ใน
ต่างประเทศ เพ่ือจัดการศึกษา  

ครู บุคลากร ออกฝึก
ประสบการณ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 คน 

คน 1 2 3 4 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับกับบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

องค์กรต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู 

12.2 สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
13.2 แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
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2.1.1 1. ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล   
กระทรวง/จังหวัด   
สอศ.   
วิทยาลัยฯ  พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ลงมือทำ นำใช้งาน 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
3 

การจัดการอาชีวศึกษา 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 
3.2 

ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 
3.2.1 

ระดับคุณภาพการจัดการสอน
อาชีวศึกษา 
ระดับคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
      การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญของครูผู้สอนที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียน การ
สอนให้มีประสิทธิภาพ เพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
สร้างความรู้ในการปฏิบัติงานให้ครูเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ในสภาพความสำเร็จ และปัญหา
ของการปฏิบัติงานการจัดการเรียน การสอนของตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการรับรู้ไตร่ตรอง 
ตัดสินใจ ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาและแปรเปลี่ยนตนเองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่กำหนดไว้ 
  7.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบาย และลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบประเด็นได้
อย่างครบถ้วน และตรงประเด็นที่กำหนดไว้ 
  7.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แลเครือข่ายการวิจัยในอนาคต  

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 ครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนวิจัยในชั้นเรียนได้  

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว หรือ นอกสถานที่ 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือ
การวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา 

- ครูผู ้สอนเข้ารับการอบรม
วิจัยในชั้นเรียน  

ร้อยละ 80 85 90 90 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม สามารถเขียนวิจัยในชั้นเรียนได้ 
12.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียนสามารถนำผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

13.2 แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
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2.1.2 1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล   
กระทรวง/จังหวัด   
สอศ.   
วิทยาลัยฯ  พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ลงมือทำ นำใช้งาน 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีการดำเนินการจัดทำ นวัตกรรม  

สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื ่อสร้างเป็นรากฐาน และโครงสร้างเสริมสนับสนุน การจัดทำ                
จัดประกวด และสร้างงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
ระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส.๒ และครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นการนำความรู้ ความสามารถและความคิด
สร้างสรรค์ มาพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งกระบวนการผลิตใหม่ และบริการใหม่ เพื่อบริการวิชาการสู่
สังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

  7.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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  7.3 เพื่อให้นักเรียน ชั้น ปวช. 3 และนักศึกษา ชั้น ปวส. 2 ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์  
งานสร้างสรรค ์

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป       

8.1.2 นักเรียน ชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป       

8.2 เชิงคุณภาพ 
8.2.1 ได้ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จากครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อย่างมีคุณภาพและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชน       
8.2.1 ได้ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จากนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษา   

ชั้น ปวส.2 อย่างมีคุณภาพและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชน       

9. สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว         

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1 .มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของนักเรียน ชั้น 
ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น 
ปวส.2 

- จัดทำโครงการตามแผนที่
กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 

2. มีผลงานของนักเรียน 
นักศึกษาตามจำนวนที่กำหนด 

- มีผลงานของนักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 80 90 90 

3. มีผลงานของครู ตาม
จำนวนที่กำหนด 

- มีผลงานของครู คิดเป็น         
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 

4. มีการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา 

- ม ีการประกวดนว ัตกรรม 
สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 90 90 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและนักเรียน นักศึกษา  
12.2 มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการ

ประกวดในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติต่อไป 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

13.2 แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
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2.2.1 1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
ยุคปัจจุบัน ต้องมีทักษะสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 ด้าน คือ 3Rs ได้แก่ 1. 

รู้อ่านรู้เขียน (literacy) คือ ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (reading & writing) แต่ต้อง “อ่านเข้าใจเขียนรู้เรื่อง” 
คือ เข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ และสามารถสื่อสารคำต่าง ๆ เหล่านั้น ออกมาได้อย่างถูกต้อง 2. เข้าใจเป็น 
(literacy) เมื่อใช้กับความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ICT literacy คือ เข้าใจและใช้ ICT เป็น, health literacy คือ 
เข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ 3. รู ้คณิต (numeracy) คือ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็น 
(arithmetic) แต่ต้องมีความสามารถ ตีความและเข้าใจความคิดต่าง ๆ ที่สื่อสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ 
(mathematics) เช่น เลข คณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิตได้ 4. รู ้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันทักษะ   4Cs ด้วย 
ได้แก่   4.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล และต้องสามารถตัดสินคุณค่าของเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนั้นด้วย  4.2 การสื่อสาร (communication) คือ 
ต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ ใช้ภาษา ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้  4.3 
การทำงานร่วมกัน (collaboration) คือ มีความสามารถในการท างานร่วมกับ  ผู้อื่นได้ การร่วมมือกับคน
หลายคนที่อาจมีพื้นฐานต่างกัน ทั้งแนวคิด ความเชื่อ หรือความรู้ เพื่อ ทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ให้ประสบ
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ความสำเร็จได้  4.4 การสร้างสรรค์ (creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ 
ๆ อันจะนำไปสู่สิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)  

ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้มีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลและ
อินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล และอินเตอร์เน็ต  สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ฐานข้อมูลสำหรับ และการบริหารจัดการงานทั่วไป 
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

  8.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว    
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานและเว็บไซต์

วิทยาลัย 

มีข้อมูลพื้นฐาน  9  
ประเภท   

ร้อยละ 90 93 55 100 

2. Update ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

บันทึกรายงานการ
อัพเดทข้อมูล 

ร้อยละ 90 93 95 100 

3. จัดทำการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

ระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน     

มีระบบกำหนดสิทธิ ครั้ง 1 1 1 1 

4. ทำระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบ

ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก   

มีระบบป้องกันผู้บุกรุก ครั้ง 1 1 1 1 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

ระบบ Cloud Server แบบที่ 1 มีระบบ Cloud Server ครั้ง 1 1 1 1 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566    100,000 
พ.ศ. 2567    100,000 
พ.ศ. 2568    100,000 
พ.ศ. 2569    100,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    400,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีครบถ้วยและเป็นปัจจุบัน 

12.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

12.3 ได้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

13. การประเมินผล        
13.1 บันทึกข้อความรายงาน การปรับปรุงเว็บไซต์ 

13.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

13.3 รูปเล่ม PDCA 
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3.1.1 1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 คืนคนดีสู่สังคม 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน   
 ปีงบประมาณ 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการ บริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน 
ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสำคัญใน
ด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นสิ่งสำคัญ ในการดำเนินชีวิต 
และ คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งหนึ่ง ในการ ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในตัวบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นครู - อาจารย์ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติ รวมทั้งนักเรียน - 
นักศึกษาหรือคนทุกคนควรจะมีคุณธรรมในตัวเองดังนั้น ทางวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้มองเห็นความสำคัญ  
จึงได้จัดให้มีการอบรม โครงการดังกล่าวฯ ขึ้น 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีสติ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ในตัวเอง และการสืบทอดวัฒนธรรม การสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม ในตัวบุคคลต่อไป 

7.2 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง  
 8.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม 

ครั้ง 1 1 1 1 

2. มีการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา”  

ครั้ง - - - - 

3. จำนวนโครงการคุณธรรม จริยธรรม                  
และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 

โครงการ 10 10 10 10 

4. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศ
และเสริมแรง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 60 60 60 

5. ประเมินผลการดำเนินการและตาม
เป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ เท่ากับ
โครงการที่

จัด 

เท่ากับ
โครงการที่

จัด 

เท่ากับ
โครงการ

ที่จัด 

เท่ากับ
โครงการที่

จัด 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ. 2566 - - 5,000  
พ.ศ. 2567 - - 5,000  
พ.ศ. 2568 - - 5,000  
พ.ศ. 2569 - - 5,000  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น - - 20,000  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (out  put) 
  - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ 
ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 
 12.2 ผลลัพธ์ (out come) 
   - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง  

13. การประเมินผล 
 - แบบสอบถาม 
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3.2.1 1. ชื่อโครงการ ช้างเผือกสอยดาว   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
   2. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  อวท. 
   3. หัวหน้าแผนกทุกแผนก 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ปั้นคนดี คนเก่ง 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
(3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน    
 ปีงบประมาณ 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้กำหนดการจัดงานการประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับหน่วย  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมองค์การวิชาชีพทุกองค์การ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ การประกวดร้องเพลง ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และไทยสากล  การแข่งขันทักษะวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เตรียมการและคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดและแข่งขันระดับภาค  
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของแต่ละคน  
วิทยาลัยฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการศึกษาดี มีความสามารถ และ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
โครงการช้างเผือกสอยดาวแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกสอยดาวตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด 
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7. วัตถุประสงค์  
  1. เพื ่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดร้องเพลง ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล และ  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับหน่วย ระดับภาค และ ระดับชาติ  
  2. เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการและสร้างสรรค์คนดี คนเก่งสู่สังคม 
  3. เพ่ือให้นักเรียน - นักศึกษา เกิดทักษะ เกิดเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -    นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 8.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ด้านความรู้/ความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล 
(จำนวน) 

2 3 4 5 

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

ด้านความรู้/ความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล 
(จำนวน) 

2 3 4 5 

3. กิจกรรมกีฬาสีภายใน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 70 75 80 85 
ประเมินผลการดำเนินการ
ตามเป้าหมายที่กำหนด  

ร้อยละ 70 75 80 85 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ. 2566 - - 35,000  
พ.ศ. 2567 - - 35,000  
พ.ศ. 2568 - - 35,000  
พ.ศ. 2569 - - 35,000  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น - - 140,000  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (out  put) 
  -  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 12.2 ผลลัพธ์ (out come) 
   -  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  
13. การประเมินผล 
 - แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



74 
 

 

3.2.2 1. ชื่อโครงการ รักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
     โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ปั้นคนดี คนเก่ง 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน   
 ปีงบประมาณ 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 ชาติไทย เป็นชาติที่สะสมวัฒนธรรมอันดีงามต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี วัฒนธรรม
เหล่านี้ เป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง เช่น วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ทางสถานศึกษาดำเนินการเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ เป็นการปลูกฝังให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความนิยมไทย 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
ได้เห็นความสำคัญของวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 7.2 เพื่อให้ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
ตระหนักถึงความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความนิยมไทย 

 

 8.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 
 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

2. โครงการตักบารตข้าวสาร
อาหารแห้ง 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

3. กิจกรรมวันไหว้ครู  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

4. โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 70 80 90 

5. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 80 90 ร้อยละ 

6. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 80 90 ร้อยละ 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ. 2566 - - 39,000  
พ.ศ. 2567 - - 39,000  
พ.ศ. 2568 - - 39,000  
พ.ศ. 2569 - - 39,000  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น - - 156,000  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (out  put) 
  - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
 12.2 ผลลัพธ์ (out come) 
   - ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความ            
นิยมไทย 

13. การประเมินผล 
 -  แบบสอบถาม 
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3.2.3 1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะองค์การนักวิชาชีพฯ, งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
     โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ปั้นคนดี คนเก่ง 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน        
 ปีงบประมาณ 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
  การขยายตัวของประชากรในปัจจุบันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมาก ชุมชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่น
ต่างๆ จากสังคมเมืองโดยขาดภูมิต้านทาน จนทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตัวเอง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจึงให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนจากการ
ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมี
สุขภาพกายและใจที่ด ี
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี อาคารเรียน ห้องเรียน สำนักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายนอกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 7.2 เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีขวัญกำลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนค่านิยม
วิธีคิดและวิธีทำงานใหม่ มีการทำงานเป็นทีม รักองค์กร มีจิตสาธารณะ 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  พ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องส้วม รวมทั้งการจัดสำนักงาน 
เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
สิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 60 70 80 90 

ข้อมูลตอบกลับในระดับ
ความพึงพอใจ ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 75 85 95 100 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ. 2566 - - 1,500  
พ.ศ. 2567 - - 1,500  
พ.ศ. 2568 - - 1,500  
พ.ศ. 2569 - - 1,500  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น - - 6,000  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (out  put) 
  -  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 

12.2 ผลลัพธ์ (out come) 
   12.2.1 สามารถปลูกฝังให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและมีวินัยใน
การปฏิบัติงาน 
  12.2.2 พื้นที่บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องส้วม รวมทั้งการจัด
สำนักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่ 

13. การประเมินผล 
 - แบบประเมิน 
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4.1.1 1. ชื่อโครงการ การประเมินด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล   

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้าน

ความรู้มีคุณลักษณะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงค์ โดยในด้านความรู้ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสำคัญและบริบท
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจำสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้
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คำแนะนำ แก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อตนเองและผู ้อื ่น  มีส่วนร่วมในคณะทำงานหรือมีการ
ประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว  งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดทำ

โครงการประเมินด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือวัดผลและประเมินผลของผู้สำเร็จการศึกษา

ให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาต่อไป 

7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือทดสอบผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
7.2 เพ่ือพัฒนา ยกระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
7.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเข้าร่วม
การทดสอบด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน 

8.1.2 นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวผ่านการ
ทดสอบด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8.2 เชิงคุณภาพ 
8.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน  

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมกำหนดเครื่องมือ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
ทดสอบด้านความรู้ 

เครื่องมือประเมินแต่ละ
สาขาวิชาที่จัดการเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ดำเนินการจัดการทดสอบด้าน
ความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

3. สรุปผลและประเมินผลการ
ทดสอบด้านความรู้ของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 90 95 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู ้เรียนที ่จะสำเร็จการศึกษาทุกคนเข้าร่วมการทดสอบด้านความรู ้ของผู ้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา 
12.2 ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาคิดเป็น

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมทดสอบ 

12.3 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

13. การประเมินผล 
 13.1 ประเมินผู้เรียนโดยการใช้แบบทดสอบด้านความรู้ด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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4.1.2 1. ชื่อโครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล   

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพมีคุณลักษณะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาต้องผ่าน

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษาชั้น 
ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเพ่ือให้นักเรียนมีมาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด และเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ  

 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องรับต่อการเป็นประชาคม
อาเซียน และพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.2 เพ่ือพัฒนา ยกระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 7.3เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเข้าร่วม
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
  8.1.2 นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ผู ้สำเร ็จการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมีความรู ้ และ
ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียนมาตรฐานอาชีวศึกษา 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมกำหนดเครื่องมือ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เครื่องมือประเมินแต่ละ
สาขาวิชาที่จัดการเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ดำเนินการจัดการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. สรุปผลและประเมินผลการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 90 95 100 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566    10,000 
พ.ศ. 2567    10,000 
พ.ศ. 2568    10,000 
พ.ศ. 2569    10,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    40,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคนเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
12.2 ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

ทดสอบ 

12.3 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

13. การประเมินผล        
13.1 ประเมินผู้เรียนโดยการใช้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 
 

 

4.1.3 1. ชื่อโครงการ ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกอาชีวศึกษาที่
พ่ึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะขแง

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านความรู้ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตร เพ่ือคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาใน
แต่ละสาขาวิชา จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี และติดตามผลจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 



87 
 

 

7. วัตถุประสงค์ 
     7.1 เพื่อให้มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายในหนึ่งปี 
 7.2 เพื่อประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลจากสถานประกอบการ สถานศึกษา  
การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป 
และสมรรถนะวิชาชีพ  

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

           8.1.1 เพื่อให้มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 80 
       8.1.2 เพื ่อประเมินคุณภาพของผู ้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลจากสถานประกอบการ  
สถานศึกษา การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 80 

8.2 เชิงคุณภาพ 
           8.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี  
       8.2.2 ม ีประเมินคุณภาพของผู ้สำเร ็จการศึกษาเป็นรายบุคคลจากสถานประกอบการ  
สถานศึกษา การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ   

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จ
การศึกษาด้านความรู้ ด้าน
คุณธรรม ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 
 

ร้อยละ 80 เพ่ือประเมิน
คุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคลจาก
สถานประกอบการ  
สถานศึกษา  การประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  สมรรถนะหลัก 

ร้อยละ 80 80 
 

90 
 

95 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะ  

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 เชิงคุณภาพ 

           12.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี  
       12.1.2 มีประเมินคุณภาพของผู ้สำเร ็จการศึกษาเป็นรายบุคคลจากสถานประกอบการ  
สถานศึกษา การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ     

12.2 เชิงปริมาณ 
           12.2.1 มีข้อมูลผู ้สำเร็จการศึกษาที ่มีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 80  
       12.2.2 การประเมินคุณภาพของผู ้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลจากสถานประกอบการ  
สถานศึกษาการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 80 

13. การประเมินผล 
 แบบสอบถาม        
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4.2.1 1. ช่ือโครงการ พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพการใช้และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566-2569 
6. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนารูปแบบของหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
โดยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชา เน้นการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เข้าสู่การกำหนด
มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและจัดระดับเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งกำหนดสมรรถนะในรายวิชาต่างๆ 
นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดังนั้นครูจำเป็นต้องพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน  เพ่ือตอบรับกับตลาดแรงงานที่ต้องการกำลังคนเข้า
สู่ระบบการทำงานอุตสาหกรรม 
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตระหลักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย เพื่อให้ครูผู ้สอนสำรวจข้อมูลความต้องการ และพัฒนารายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้มีเนื้อหารายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ครบทุก
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน 3 ปี ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1  เพื่อให้ครูได้สำรวจรายวิชาจากสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 
 7.2  เพื่อให้ครูได้พัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัยร่วมกับสถานประกอบการ 
 7.3  เพื่อสถานศึกษาได้นำการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

8. เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจำนวน 24 คน 
  8.1.2 รายวิชาที่ได้รับการพัฒนาจากสถานประกอบการ 24 รายวิชาต่อปี 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 สถานศึกษามีรายวิชาครบทุกรายวิชาภายใน 3 ปี    

9. สถานที่ดำเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. สำรวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวชิาหรือกลุ่มวชิา
ฐานสมรรถนะ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ครูผู้สอนทุกคนสำรวจ
รายวิชาเพ่ือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือปรับปรุง
รายวิชาใหม่ 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 

2. สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
กับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวชิาเดิมหรือ
กำหนดรายวชิาใหม่ 

ทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ
สถาน
ประกอบ
การ 

40 50 60 70 

3. ครูทุกคนปรบัปรุงรายวชิา
เดิม หรือกำหนดรายวชิาใหม ่
หรือกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม โดย
ความรว่มมือกับสถาน

รายวิชาที่ปรับปรุงร่วมกับ
สถานประกอบการ 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

ประกอบการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4.  ครูใชห้ลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

ครูผู้สอนนำหลักสูตรที่ผ่าน
การพัฒนาไปจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ
รายวิชา
อย่าง
น้อย/คน 

40 60 80 100 

5.  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการใช้หลักสูตรไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

ร้อยละ
รายวิชา/
คน 

40 60 80 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566    15,000 
พ.ศ. 2567    15,000 
พ.ศ. 2568    15,000 
พ.ศ. 2569    15,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    60,000 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (Out puts) 
  12.1.1 ครูจำนวน 24 คน ได้พัฒนารายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปี 
  12.1.2 รายวิชาที่ได้รับการพัฒนาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 24 รายวิชาต่อปี 
 12.2  ผลลัพธ์ (Out comes) 
  12.2.1 สถานศึกษามีรายวชิาทีไ่ด้รับการพัฒนาจากสถานประกอบการ ครบทุกสาชาวชิาใน 3 ปี 

13. การประเมินผล        
 13.1 รายวิชาที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 
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4.2.2 1. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพการจัดการสอนอาชีวศึกษา 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566-2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  มาตรา 6“การจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

อาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเพ่ือผลิต 

และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎี อัน

เป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน

สามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ”รวมทั้งมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2.2 ระดับคุณภาพการจัดการสอน

อาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ตนสอน 
 7.2 เป็นการสร้างเจตคติที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

8. เป้าหมาย 

 8.1 เชิงปริมาณ 

  8.1.1 ครูทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน 
  8.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น  

9. สถานที่ดำเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศการเรียนการสอน 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

ประจำแผนกวิชาและจัดทำ

ปฏิทินการนิเทศการเรียนการ

สอน  

ปฏิทินการ
นิเทศ

แผนกวิชา 

100 100 100 100 

2. คณะกรรมการนิเทศ

การเรียนการสอน 

ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ

สอนเทอมละไม่น้อยกว่าคน

ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละครู
ที่ได้รับ

การนิเทศ 

100 100 100 100 

3. คณะกรรมการแผนก
วิชาสรุปผลการนิเทศการ
เรียนการสอน 

รายงานสรุปผลการนิเทศการ

เรียนการสอนแผนกวิชา 

เล่ม
สรุปผล

แผนกวิชา 

100 100 100 100 

4. สรุปผลการนิเทศ
ประจำภาคเรียน 

รายงานสรุปผลการนิเทศการ

เรียนการสอนประจำภาค

เรียน 

เล่ม
สรุปผล/
ภาคเรียน 

1 1 1 1 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ งปม. 

2566 
งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

5. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการนิเทศการเรียนการ

สอนไปปรับปรุงแก้ไขแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา 

ร้อยละ
รายวิชา/

คน 

100 100 100 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (Out puts) 
  12.1.1 ครูจำนวน 24 คน ได้รับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
 12.2  ผลลัพธ์ (Out comes) 
  12.2.1 ศักยภาพด้านการสอนของผู้สอนดีขึ้น 
  12.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น 

13. การประเมินผล        
 13.1 รายงานประเมิลผลการนิเทศการเรียนการสอน  
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4.2.3 1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพการใช้และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมนะรายวิชา 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566-2569 

6. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนารูปแบบของหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  โดยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชาเน้นการพัฒนาสมรรถนะจากอาชีพ
เข้าสู่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและจัดระดับเพื่อเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งกำหนด
สมรรถนะในรายวิชาต่าง ๆ  นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดังนั้นครูจำเป็นต้องพัฒนาแผนการ
สอน /การเรียนรู้เพ่ือให้ผลการเรียนการสอนเกิดสมรรถนะอาชีพแก่ผู้เรียนโดยตรง  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีพยุคใหม่เพ่ือผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มีทักษะคุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิดศักยภาพของตนเอง  สนองความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความ
มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจ  นำไปสู่การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในโลกของอาชีพในยุคของโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ 
และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง และจัดทำแผนการสอนมุ่งสมรรถนะครบ
ทุกรายวิชา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ ่งสู่
สมรรถนะอาชีพ 
 7.2 เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติจริงในการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้  ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ต่างๆ 
 7.3 เพ่ือให้ครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผลใน
สถานศึกษา 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จำนวน 24 คน   
  8.1.2 ครูในแต่ละสาขาวิชาจัดทำแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ  ครบ
ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ 
  8.2.2 ครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการสอน/การเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  

9. สถานที่ดำเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ประชุมคณะกรรมการการ
พัฒนาการทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ
อาชีพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ 

คำสั่ง 100 100 100 100 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

2. ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ 

ครูผู้สอนดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา
ที่จัดทำ
แผนฯ 

100 100 100 100 

3. นำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

รายงานสรุปผลการนิเทศ
การเรียนการสอนแผนก
วิชา 

เล่ม
สรุปผล
แผนก
วิชา 

100 100 100 100 

4. สรุปผลการใช้แผนการสอน  บันทึกหลังการสอน บันทึก
หลังการ

สอน 

100 100 100 100 

5. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

นำผลการจัดการเรียนการ
สอนจากบันทึกหลังสอน
ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

คน 100 100 100 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1ผลผลิต (Out Puts) 
  12.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 24 คน 
 12.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) 
  12.2.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนแผนการสอน/การเรียนรู้  มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ 
  12.2.2. ครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน/การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบทุกรายวิชา รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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13. การประเมินผล        
 13.1 รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ 
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4.2.4 1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ในสถานประกอบการ 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษาส่งเสร ิม สนับสนุน กำกับด ูแลการจ ัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน   
การสอนของแต่ละหลักสูตรกำหนด เพ่ือคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 7.2 เพ่ือคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 8.1.2 มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษาครบร้อย

ละ 100 
 8.1.3 วิทยาลัยทำสัญญาฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ ครบร้อยละ 100 
 8.1.4 วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

  8.1.5 ว ิทยาล ัยมีการการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ครบร้อยละ 100 

8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การจิ ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
  8.2.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู ้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  8.2.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
  8.2.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

9. สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. การประชาสัมพันธ์แนะ
แนวและแนะนำการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ของจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 

2. การทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการสถานศึกษา 

ร้อยละการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 
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กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

3. การทำสัญญาฝึกอาชีพ 
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ 

วิทยาลัยทำสัญญาฝึกอาชีพ
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

4. การสำรวจความพร้อมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

ร้อยละความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคขีองสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 95 

5. การนิเทศกำกับติดตาม
และประเมินผลการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 

ร้อยละของการนิเทศกำกับ
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 เชิงคุณภาพ 

  12.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
  12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู ้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  
  12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
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12.2 เชิงปริมาณ 
 12.2.1 มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 12.2.2 มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษาครบร้อย

ละ 100 
 12.2.3 วิทยาลัยทำสัญญาฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ ครบร้อยละ 100 
 12.2.4 วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

  12.2.5 ว ิทยาลัยมีการการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการครบร้อยละ 100 

13. การประเมินผล        
13.1 แบบสอบถาม 
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4.2.5 1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสรรค์

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายของสำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่

ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน 

นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู ้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทาง

ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 
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7. วัตถุประสงค์ 
            7.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความพร้อมที่เริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

 7.2 เพ่ือฝึกทักษะ ความรู้ การจัดการธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 7.3 เพ่ือฝึกประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักนำนวัตกรรมมาดำเนินธุรกิจ 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 

   8.1.1 จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
จำนวน 20 คนหรือมากกว่า 
   8.1.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
และสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจได้ มีจำนวน 3 คน หรือมากกว่า 

    8.1.3 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
และสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ มีจำนวน 1 ธุรกิจ หรือมากกว่า 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   8.2.2 ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิม 

9. สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

10. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินระดับภาค 
ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อยละ  
80 – 100 
ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ  
70 – 79 
ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อยละ  
60 – 69 
ระดับ ๑ ดาว  คะแนนร้อยละ   
1 - 59 

ดาว 70 70 75 75 
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินรายได้ 

พ.ศ. 2566     
พ.ศ. 2567     
พ.ศ. 2568     
พ.ศ. 2569     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน นักศึกษาพร้อมที่เริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 12.2 เพ่ือฝึกทักษะ ความรู้ การจัดการธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
 12.3 เพ่ือฝึกประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักนำนวัตกรรมมาดำเนินธุรกิจ 

13. การประเมินผล        
 13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ  
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4.3.1 

1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
เรื่อง/ด้าน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

รัฐบาล  
กระทรวง/จังหวัด  

สอศ.  
วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4.3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน   
 ปีงบประมาณ 2566 - 2569 

6. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
ดำเนินการตามแผนความพร้อม การปลูก ดูแลรักษา เป็นแหล่งดำเนินการโครงการฯ สนองแนวพระราชดำริใน
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ  โดยรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งโดยปกติตามสายงาน 
งบประมาณจากโครงการพิเศษ  โดยมีหน่วยงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นศูนย์กลางการประสานงานตามกรอบแนว  
พระราชดำริอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชกิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรม
วางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมการสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือศึกษาลักษณะพันธุกรรมพืช 
 7.2 เพ่ือสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
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 7.3 เพ่ือเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 7.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับชุมชน 
 7.5 เพ่ือจัดทำแปลงสาธิตสำรวจทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.1.1 ได้ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 1 ศูนย์ 

 8.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.2.1 ได้แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืช 
  8.2.2 ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

10. แผนการดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ งปม. 
2566 

งปม. 
2567 

งปม. 
2568 

งปม. 
2569 

1. จัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ครั้ง 1 1 1 1 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการตาม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ร้อยละ 60 65 70 75 

3. ประเมินผลการดำเนินการและตาม
เป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ โครงการที่
จัด 

โครงการที่
จัด 

โครงการ
ที่จัด 

โครงการที่
จัด 

11. แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
แหล่งค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุนฯ เงินกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ. 2566 - 50,000 --  
พ.ศ. 2567 - 50,000 -  
พ.ศ. 2568 - 50,000 -  
พ.ศ. 2569 - 50,000 -  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น - 200,000 -  
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลผลิต (out  put) 
  12.1.1  ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2,3 
และ ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม  
 12.2 ผลลัพธ์ (out come) 
  12.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืช 

13. การประเมินผล 
 - แบบสอบถาม 

 
 
 

 












