แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ปีการศึกษา 2561 - 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำถือเป็นแบบแผน
ของกำรพัฒนำคุณภำพของวิทยำลัยซึ่งได้มีกำรสำรวจรวบรวมและวิเครำะห์สภำพและควำมต้องกำร
จุดเน้นหรือจุดพัฒนำของวิทยำลัย แล้วกำหนดนโยบำย/วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์/มำตรกำร
สภำพควำมสำเร็จให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจุดเน้นหรือจุดพัฒนำนั้นๆโดยที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะ
เป็นผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ต้องรับรู้และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ โดยมีจุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ คือ กำร
นำไปสู่กำรประกันคุณภำพและรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเจตนำรมณ์ของ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ ฉบับนี้ สำมำรถนำไปปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรมได้และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 2 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 3 ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรสู่กำรปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 กำรวำงแผนกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
ภำคผนวก

1
26
36
56
59

ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธำรำม ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300 โทรศั พ ท์ 053-210057-8 โทรสำร 053-225181 Website
www.lcc.ac.th
E– mail lanna.ac1985@hotmail.com
1.2 สังกัด ( ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( √ ) อื่น ๆ ระบุ สอศ.
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ลักษณะชุมชน
สภำพชุมชนโดยรอบวิทยำลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธำรำม ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในกำรกำกับ
ดูแลของเทศบำลตำบลช้ำงเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจที่พักท่ำจีนบูติคเฮ้ำส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธำรำมมหำ
วิหำร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธำรำม และทิศตะวันตกติดกั บมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำภำคพำยัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
ในชุมชนประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพรับจ้ำง รับรำชกำร และอำชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วครำว หอพัก ธุรกิจภัตตำคำรร้ำนอำหำร ธุรกิจสถำนพยำบำล
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ อยู่ ในชุมชนย่ำนวัดเจ็ดยอดอำณำเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยำลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธำรำมหำวิหำร (วัดเจ็ดยอด)
วัดข่วงสิงห์ สำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท (รพช.) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำภำคพำยัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถำนีตำรวจช้ำงเผือก สุสำนจีนข่วงสิงห์
3. ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยกำรลำนนำเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริ ษัทเชีย งใหม่ กำรศึกษำจ ำกัด ซึ่ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรได้มี อุดมกำรณ์และเจตจำนงที่ จะให้
โรงเรี ย นพณิ ช ยกำรลำนนำเชี ย งใหม่ เป็ น สถำนศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและควำมสมบู ร ณ์ สู ง สุ ด ทั้ ง ทำง
ด้ำนวิชำกำร คุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนพณิชยกำรลำนนำเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้เปิดทำกำรสอน
ในปีกำรศึกษำ 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 8 ไร่
เศษ จำกสถิติกำรรับนักเรียนนักศึกษำปรำกฏว่ำมีจำนวนนักเรียนนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้นทุกปี ทำให้สถำนที่
เดิมคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษำได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีกำรศึกษำ 2533 จึงได้ทำกำร
ย้ำยโรงเรียน มำยังสถำนที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธำรำม ตำบลช้ำงเผือก อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอำคำรโรจนำรุณ อำคำรแมททิว และอำคำร
สำนั กงำน อำคำรทุกหลั งได้ทำกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ โรงเรียนฯ มีห้ องประชุมหลำยขนำด ซึ่ง
สำมำรถบรรจุผู้เข้ำร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 คน และมีสนำมวอลเลย์บอล สนำมบำสเกตบอล
สนำมเซปักตะกร้อรวมทั้งสนำมฟุตซอล บรรยำกำศภำยในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมำะแก่กำรศึกษำเป็น
อย่ำงยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนไว้อย่ำงครบครันและทันสมัย
ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยกำรลำนนำเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำร ลำน
นำตำมใบอนุญำตเลขที่ชม 01- 001/2555 ชื่อภำษำอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL
COLLEGE ผู้บ ริห ำรวิท ยำลัย ฯ ประกอบด้ว ย ดร.วัช ระ ตัน ตรำนนท์ เป็น ผู้จัด กำร นำงสำวกุล วดี
เกียรติไชยำกร เป็นผู้รับใบอนุญำต และนำงคนึ งนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อำนวยกำร วิทยำลัยฯ ได้เปิด
สอนระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
วิทยำลัยฯ มีเป้ำหมำยคือนักเรียนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำจำก วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำร
ลำนนำจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญำของวิทยำลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชำกำร เชี่ย วชำญ
ทักษะ” และคำขวัญชองวิทยำลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE”

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ดร.วัชระ ตันตรานนท์

นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดกำร
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ

นางทิพย์วรรณ พิบลู นันท์
ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
และหัวหน้ำกำรเงิน

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่

นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไปและ
หัวหน้ำงำนทะเบียน

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ
หัวหน้ำงำนกำรบัญชี

นางเบญจวรรณ อุสุยะ
หัวหน้ำงำนบุคลำกร
นางสาวชมพูนทุ จเริญชมน์
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์

หัวหน้ำงำนพัสดุ

นางสาวนารี วังโสภา
ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน
และควำมร่วมมือ
นางนาหวาน สุจริตพานิช

นายบรรเจิด จิตมั่น

นางพวงพลอย ขันเลข

ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร

นางธิติมา คาราพิศ
หัวหน้ำหมวดบัญชี
นางอภิญญา ธรรมปัญญา
หัวหน้ำหมวดกำรตลำด

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
หัวหน้ำหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด และ
หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

นางสาวบุษกร พันธวงค์
หัวหน้ำหมวดกำรท่องเที่ยวและหัวหน้ำ
งำนอำชีวะศึกษำระบบทวิภำคี

นางอมราภรณ์ มณีนันท์

นางอุษณีย์ ไชยคาปัน

หัวหน้ำหมวดภำษำต่ำงประเทศ

หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร
และห้องสมุด

นางสาวภุมริน บุญทวี
หัวหน้ำหมวดวิชำสำมัญ
และหัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

นายสุเทพ แก้วจรัญ
ทำหน้ำทีร่ องผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน
นักศึกษำและหัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ

หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ และ
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

นางพรรณี สถิตเมธากุล
หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้ำงำนปกครอง

นางอภิญญา ธรรมปัญญา

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล
กำรค้ำและกำรประกอบธุรกิจ

นางอาทิตย์ สิทธิมูล
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ
และกำรจัดหำงำน

นางเกษสุดา อินทชัย
หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
นักเรียน นักศึกษำ

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ

นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
5.หัสภำพทั
วหน้ำงำนวิจ่วัยพัไปของสถำนศึ
ฒนำนวัตกรรม กษำ
และสิ่งประดิษฐ์

นางอภิญญา ธรรมปัญญา
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ
และงำนบริกำรชุมชน

1. ข้อมูลวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ
ชื่อวิทยำลัย
ชื่อเต็มภำษำไทย
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ
อักษรย่อ

วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ
พ.ล.น.
LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE
L.C.C.

เพลงประจำวิทยำลัย

มำร์ชพณิชยกำรลำนนำ
L.C.C. MARCH
มำเถิดพวกเรำพณิชยกำรลำนนำ
เพียรฝึกวิชำพัฒนำสู่ตน
ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีกีฬำเรำก็เข้มแข็ง
เรำทันสมัยในนันทนำกำร
เรื่องกำรศำสนำฟ้ำบันดำล
ด้วยดวงจิตมุ่งหวังทั้งดวงมำลย์
มำเถิดพวกเรำพณิชยกำรลำนนำ
เรียนเพื่อสร้ำงสรรค์สังคมสุขสมใจ

เรำมุ่งมั่นในกำรศึกษำ
ดังสำกลเจริญก้ำวไกล
เรำร่วมแรงกันชูธงชัย
ฝึกชำนำญกำรดีเด่นดัง
กำรน้อมนำคำสอนสั่ง
พร้อมกำรเรียนเพียรสัมพันธ์
เรียนวิชำพำตนสู่ฝัน
พัฒนำชำติไทยไชโย

สัญลักษณ์ของวิทยำลัย
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ (L.C.C.) เป็นสถำบันกำรศึกษำที่เป็นแหล่งปัญญำวิชำชีพและ
เป็นสถำนอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้ำงคนดีมีควำมสำมำรถไปรับใช้สังคม และประเทศชำติ

สีฟ้ำ – ทอง
สัญลักษณ์

เป็นสีประจำวิทยำลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชำชีพพณิชยกำรและควำมรุ่งเรือง
ดวงอำทิตย์
หมำยถึงควำมรุ่งเรือง
ดอกไม้
หมำยถึงงดงำมน่ำชื่นชม
สำมเหลี่ยม
หมำยถึงควำมถำวรขณะที่เคลื่อนไหว
แหย่งช้ำง
หมำยถึงกำรค้ำธุรกิจพำณิชย์
ตะเกียงน้ำมัน หมำยถึงปัญญำควำมรู้ทักษะ
ตำชั่ง
หมำยถึงควำมซื่อสัตย์
ใบมะกอก
หมำยถึงชัยชนะหรือควำมสำเร็จ
งำช้ำงคู่
หมำยถึงสิ่งที่มีคุณค่ำมีควำมอดทนแข็งแรง

วิสัยทัศน์
พัฒนำผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล ก้ำวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
รูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน
4. มุ่งเน้ น พัฒ นำให้ นั กศึกษำคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชำกำรเด่น
นโยบาย
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำร
ลำนนำ จะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ มีวินัยและมีควำมรับผิดชอบ
ปรัชญาและคาขวัญของวิทยาลัยฯ
ปรัชญำของวิทยำลัยฯ คือ “ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยำลัยฯ
มีควำมเชื่อว่ำกำรให้กำรศึกษำที่ดีแก่เยำวชน เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนชีวิตที่มั่นคงกล่ำวคือผู้ที่มีกำรศึกษำย่อมมี
สติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทำงที่ดีงำม
คุณ ธรรมเด่ น หมำยถึง กำรมุ่งพัฒ นำนักเรียนนักศึกษำให้ เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ และมี
คุณภำพให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
เน้นวิชาการ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักเรียนนักศึกษำให้มีควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และวิ ชำชีพ
เพื่อนำควำมรู้ไปพัฒนำงำนและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักเรียนนักศึกษำให้มีกำรฝึกฝนทักษะวิชำชีพ เกิดควำม
เชี่ยวชำญเพื่อนำทักษะวิชำชีพไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนำควำมรู้ทำงวิชำกำร และทักษะ
วิชำชีพไปศึกษำต่อในระดับที่สูงได้
คำขวัญของวิทยำลัยฯ “ LEARN TO SERVE” คือกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมเพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์
สังคมให้ดีขึ้น

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ
วินัย นาใจ พอเพียง
คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา L.C.C. HUMAN
1. ลุกพับ กินล้ำง ใส่ซัก
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย
3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้
4 คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น
5. Start up / Learn to serve / Speak English
กำรจัดกำรศึกษำ
1. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำพำณิชยกรรม ประเภทอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และประเภทวิ ช ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร โดยใช้ ห ลั ก สู ต รของกรมอำชี ว ศึ กษำ
กระทรวงศึกษำธิกำรจำแนกเป็น 9 สำขำได้แก่
1.1 สำขำวิชำกำรบัญชี
1.2 สำขำวิชำกำรตลำด
1.3 สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.5 สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
1.6 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.7 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
1.8 สำขำวิชำกำรโรงแรม
1.9 สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก
กำรเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลำศึกษำ 3 ปี ผู้สมัครเข้ำศึกษำใน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ( ปวช.) จะต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ
2. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ประเภทอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว และประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยใช้หลักสูตรของกรมอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำรจำแนกเป็น 10 สำขำได้แก่
2.1 สำขำวิชำกำรบัญชี
2.2 สำขำวิชำกำรตลำด
2.3 สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ
2.5 สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
2.6 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.7 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
2.8 สำขำวิชำกำรโรงแรม
2.9 สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก
2.10 สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป

กำรเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้ำศึกษำในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หำกสำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำ 2 ปี
หำกสำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำจะใช้ระยะเวลำศึกษำ 2 ปีกับ 2 ภำคฤดูร้อน
กำรเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีทักษะเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรทำงำน สำหรับวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ นอกจำกจะจัดกำร
เรียนกำรสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทำงวิทยำลัยฯ ยังได้เพิ่มกำร
สอนวิชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำได้
เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ เสริมทักษะกำรปฏิบัติจริง สำมำรถนำไปใช้ในกำรศึกษำต่อภำยหน้ำเป็นกำรสร้ำง
โอกำสที่จะศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
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ป.ตรี

ป.เอก

ผู้รับใบอนุญำต
ผู้จัดกำร
ผู้อำนวยกำร
ครูประจำกำร
ครูอัตรำจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่ทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
เจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ
นักกำร/ภำรโรง

อำยุงำนเฉลี่ย
(ปี)

ป.โท

ต่ำกว่ำ ป.ตรี

ข้อมูลครูและเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนศึกษำ
จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมตำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ คุณวุฒิวิชำชีพครู และอำยุงำนเฉลี่ย
จำนวน (คน)
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ตำแหน่ง
รวม
ผู้ที่มีวุฒิ
วิชำชีพครู

ครู/เจ้ำหน้ำที่ คือ
ครู หมำยควำมว่ำ บุ คลำกรวิชำชีพที่มีหน้ำที่หลั กทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆในสถำนศึกษำ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ หมำยควำมว่ ำ ครู ผู้ ส นั บ สนุ น กำรศึ ก ษำซึ่ ง เป็ น ผู้ ท ำหน้ ำ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรหรื อ ปฏิ บั ติ ง ำน
เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ

ข้อมูลอำคำรสถำนที่
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธำรำม (เจ็ดยอด) ตำบล
ช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 210057– 8 โทรสำร (053)225181
ชื่อเว็บไซต์ www.lcc.ac.th
มีอำณำบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอำคำรจำนวน 5 หลังได้แก่
1. อำคำร “อำนวยกำร” 3 ชั้นประกอบด้วย
- ห้องผู้อำนวยกำร
- ห้องประชุมตันตรำนนท์สำมำรถจุผู้เข้ำร่วมประชุมได้ 1,500 คน
- ห้องประชุมลำนนำสำมำรถจุผู้เข้ำร่วมประชุมได้ 100 คน
- ห้องประชุมเอื้องมณีฉำยจุผู้เข้ำร่วมประชุมได้ 30 คน
- ห้องประชำสัมพันธ์
- ห้องกำรเงิน , ห้องพัสดุ
- ห้องทะเบียน– วัดผล
- ห้องวิชำกำรและฝ่ำยแผนงำน
- ห้องสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ ห้องพยำบำล
- ห้องฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ, งำนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
งำนแนะแนว/งำนปกครอง
- โรงอำหำร

2. อำคำร “สำมัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย
– ห้องปฏิบัติกำรโรงแรม
– ห้องปฏิบัติกำรค้ำปลีก
– ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์
– ห้องปฏิบัติกำรอำหำร
– ห้องปฏิบัติกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
– ห้องปฏิบัติกำรเบเกอรี่
– ห้องปฏิบัติกำรส่วนหน้ำ
– ห้องปฏิบัติกำรวิชำชีพพื้นฐำนอุตสำหกรรม
– ห้องวิชำกำร
– ห้องธุรกำร
– ห้องประชุม
– ห้องพักครู

3. อำคำร “โรจนำรุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย
- ห้องเรียนจำนวน 31 ห้อง
- ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง
- ห้อง LCC Youth Corner 1 ห้อง
- ห้องภำษำจีน
- ห้องภำษำอังกฤษ
- ห้องวิทยำศำสตร์
- ห้อง To Be Number One

4. อำคำร “แมททิว” 5 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องเรียนจำนวน 25 ห้อง
4. อำคำร “แมทธิว” 5 ชั้น ประกอบด้วย
- ห้องเรียนจำนวน 25 ห้อง
- ห้องปฏิบัติงำนสำนักงำน 6 ห้อง
- ห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง

5. อำคำร “สำนักงำน” 5 ชั้น ประกอบด้วย

5. อำคำรสำนักงำน 5 ชั้น ประกอบด้วย
- ห้องเรียนจำนวน 13 ห้อง
- ห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติงำนสำนักงำน 24 ห้อง
- ห้องสมุด
- ห้องประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
- ห้องแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- โรงอำหำร , มินิมำร์ท
- ลำนจอดรถยนต์ใต้ดินสำมำรถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน

5. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้
ค่ำคะแนน
ระดับคุณภำพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้อง
4.27
ดี
ภำยใน 1 ปี
2. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
4.78
ดีมำก
3. ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
3.06
พอใช้
4. ผลงำนที่เป็นโครงกำรทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้
1.52
ต้องปรับปรุง
ประโยชน์
5. ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่
1.53
ต้องปรับปรุง
ได้นำไปใช้ประโยชน์
6. ผลกำรให้บริกำรและวิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน
2.78
พอใช้
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
2.78
พอใช้
8. ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
8.50
ดี
8.1 ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
(4.50)
8.2 ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(4.00)
9. ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
4.00
ดี
10. ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.00
พอใช้
11. ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3.17
พอใช้
12. ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ
4.00
ดี
13. กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
5.00
ดีมำก
ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐำน
48.39
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
14. ผลกำรพัฒนำตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
9.84
ดีมำก
สถำนศึกษำ
14.1 ผลกำรพัฒ นำให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมปรั ช ญำ ปณิธ ำน พั นธกิ จ
(5.00)
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
14.2 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
(4.84)
ของสถำนศึกษำ
ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
9.84
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
15. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
4.35
ดี
16. ผลกำรพัฒนำคุณภำพครู
4.50
ดีมำก
17. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4.50
ดีมำก
18. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
4.34
ดี
ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งขี้มำตรกำรส่งเสริม
ผลรวมคะแนนกำรประเมินของทุกตัวบ่งชี้

6. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

17.68
75.91

ดี

1. สถำนศึกษำควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนำทักษะผู้เรียนด้ำนผลงำนที่เป็นโครงงำนทำง
วิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภำพไปสู่นวัตกรรมเพื่อกำรแข่งขัน
ในระดับจังหวัด ภูมิภำค และระดั บ ชำติต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำผลงำนไปใช้ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง โดยเฉพำะกำรนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. อบรมให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกำหนดแนวคิด ที่มำของปัญหำ กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีกำรดำเนินงำนที่ถูกต้อง
ตำมวิชำกำร มีกำรฝึกทักษะในกำรสืบค้นข้อมูล ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้ำงอิงผลงำนของ
ตนเองตลอดจนประเมินผลจำกกำรนำไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทำงกำรพัฒนำสำหรับผู้สนใจหรือ
ผู้เรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปในกำรพัฒนำต่อยอด

ส่วนที่ 2
ส่วนนำ
พระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
ด้ำนกำรศึกษำ ต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
3. มีงำนทำ มีอำชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรลดควำมเหลื่อมลำทำงสังคม
4. กำรรับรองกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง
5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ
3. ให้ภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมจัดกำรศึกษำและเน้นกำรกระจำยอำนำจ
4. พัฒนำคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน
6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู
7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงสังคม
9. สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ
10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี

4. แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดผลประเมินผล
1. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
5. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

6. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21
พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในควรประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
อยากรู้อยากเห็น
มีเหตุผล

Reading
3R x 8C

Writing
Arithmetic

คิดสร้างสรรค์

คิดวิเคราะห์

อยากลองสิ่งใหม่

ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักปรับตัว
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
St

Partnership for 21 century learning
ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ
ทักษะด้ำThinking
นกำรคิดand
สร้ำProblem
งสรรค์ และนวั
(Critical
Solving)ตกรรม

ทักษะการสื่อสาร
มีควำมสำมรถใน
กำรพัฒนำ

ศ.นพ.วิจำรณ์ พำณิช

(Creative and Innovation)

ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็นทีม และ
ภำวะผู้นำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership)

ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ
และรู้เท่ำทันสื่อ(Communication, Information
and Media Literacy)

ทักษะด้ำนกำรเข้ำใจล่ำงวัฒนธรรม
ล่ำงกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้
(Career and Learning Skills)
พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.

ควำมมีเมตตำกรุณำ
(Compassion)
(วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ)

7. โครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ลดควำมเหลื่อมล้ำ

พัฒนำคน

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ยุทธศำสตร์หลัก (Grand Strategy)
1. ธรรมำภิบำล

2. นวัตกรรมและผลิตภำพ

3. ยกระดับคุณภำพมนุษย์

4. มีส่วนร่วมในควำมมั่งคั่ง

7 ตัวขับเคลื่อน (Value Driver)

5 ปัจจัยสนับสนุน (Enable Factor)

1. ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ

1. กำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศ

2. ส่งเสริม SMEs & Start Up
3. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ Mice
4. ส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
5. พัฒนำ Cluster ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ ป็น New S-curve
6. พัฒนำเกษตรสมัยใหม่

2. กำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ
3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
4. กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกลภำครัฐ
5. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ

7. กำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ

มติ ครม. เห็นชอบในหลักกำรกำหนด 10 อุตสำหกรรมเพื่อเป็นกลไกลหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต

1. กำรต่อยอดในกลุ่มอุตสำหกรรมเดิม 5 กลุ่ม

2. เพิ่มเติมในอีก 5 กลุ่มอุตสำหกรรม

(1) ยำนยนต์แห่งอนำคต

(1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม

(2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

(2) ขนส่งและกำรเงิน

(3) ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ

(3) พลังงำนและเคมีชีวภำพ

(4) เกษตรเชิงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ

(4) อุตสำหกรรมดิจิทัล

(5) อำหำรแห่งอนำคต

(5) กำรแพทย์และสุขภำพ

8. กำรวิเครำะห์นโยบำยสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและจุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม นโยบำยของรัฐบำลด้ำน
นโยบำย
(พ.ศ. 2560-2579)
แห่งชำติฉบับที่ 12
กำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
(พ.ศ.2560-2564)
(รมว.ศธ.พลเอกดำว์พงษ์
รัตนสุวรรณ)
1. ควำมมั่นคง
1. ยกระดับศักยภำพกำร
1. จัดให้มีกำรปฏิรูป
1. กำรสร้ำงค่ำนิยม
แข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดัก กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ อำชีวศึกษำ
รำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2. สร้ำงควำมสำมำรถ 2. พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วง 2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรร 2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในกำรแข่งขัน
วัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อ
งบประมำณสนับสนุน
ทวิภำคีร่วมกับสถำน
สร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
กำรศึกษำ
ประกอบกำร
คุณภำพ
3. พัฒนำและ
3. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำง
เสริมสร้ำงศักยภำพคน สังคม

3. ให้ภำคส่วนต่ำงๆร่วม
จัดกำรศึกษำและเน้นกำร
กระจำยอำนำจ
4. สร้ำงโอกำสควำม 4. รองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำค 4. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้
เสมอภำคและเท่ำเทียม และควำมเป็นเมือง
มีคุณธรรม จริยธรรม
กันทำงสังคม
และควำมเป็นพลเมืองดี
5. สร้ำงกำรเติบโตบน 5. สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง 5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น และกำรศึกษำระดับ
กับสิ่งแวดล้อม
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยชุมชน
6. ปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

6. บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภำพ

6. พัฒนำระบบกำรผลิต
และพัฒนำครู
7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศำสนำ และ
ศำสนำอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทำง
วัฒนธรรม
9. สนับสนุนกำรเรียนภำ
ต่ำงประเทศ
10. ปลูกฝังค่ำนิยมและ
จิตสำนึกที่ดี

3. กำรแก้ปัญหำทะเลำะ
วิวำทของนักศึกษำ
4. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้
มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
5. กำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
(รวมอำชีวะอำเซียน)

9. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในด้ำนอำชีวศึกษำ
1. กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร
3. กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักศึกษำ
4. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
5. กำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล (รวมอำชีวะอำเซียน)
10. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/มำตรกำร
10.1 วิสัยทัศน์/Vision
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค
(The office of the Vocational Education Commission (OVEC) is the leader in
Vocational Education and training for driving the development of economics and
society, increasing competitiveness country and region.)
10.2 ภำรกิจ/Duty
จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็น
เลิศทำงวิชำชีพ
(Provide and promote vocational education and professional training with
the quality and professional excellence.)
10.3 พันธกิจ/Mission
1. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
(Provide and promote quality and standards vocational education.)
2. ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล
(Upgrade vocational education manpower to meet with international quality and
standards.)
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
(Expend the vocational education opportunity widely and equally.)
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
(Be a center in vocational education at the skill level, technical level and
technological level.)
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
(Strengthen cooperation network and partnership.)
6. วิจัย สร้ำงวัฒนธรรม จัดองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
(Conduct research, innovation and knowledge management for professional
development.)

7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่น คง และก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ
(Enhance and develop vocation teacher and personnel to be excellent.)
10.4 ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
10.5 มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
10. พัฒนำระบบริหำรจัดกำร
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ปรัชญา
“ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยำลัยมีควำมเชื่อว่ำกำรให้
กำรศึกษำที่ดีแก่เยำวชน เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนชีวิตที่มั่นคงกล่ำวคือผู้ที่มีกำรศึกษำย่อมมีสติปัญญำ คุณธรรม
จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทำงที่ดีงำม
คุณธรรมเด่น หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ และมีคุณภำพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีควำมประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เน้นวิชาการ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ เพื่อนำ
ควำมรู้ไปพัฒนำงำนและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีกำรฝึกฝนทักษะวิชำชีพ เกิดควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อนำทักษะวิชำชีพไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนำควำมรู้ทำงวิชำกำร และทักษะวิชำชีพไป
ศึกษำต่อในระดับที่สูงได้
วิสัยทัศน์
พัฒนำผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล ก้ำวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
รูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน
4. มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้
คาขวัญ
“ LEARN TO SERVE” คือกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมเพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชำกำรเด่น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
วินัย น้ำใจ พอพียง
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษา L.C.C. HUMAN
1. ลุกพับ กินล้ำง ใส่ซัก
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย
3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้
4. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น
5. Start up / Learn to serve / Speak English

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นพิจารณา ดังนี
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและกำร
ประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือทำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำรงชี วิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตสำนึก
รักสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มี ค วำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยส ำคั ญ ของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถำนศึ ก ษำใช้ ห ลั ก สู ต รฐำนสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิ ชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงำนตำมหลักสูตร
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยำบริกำร สื่อ กำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่
มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถำนศึกษำมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเริม สนับสนุน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้
สถำนศึ ก ษำร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ ำ งๆ เพื่ อ สร้ ำ งสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ มี ก ำรจั ด ท ำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มำตรฐำนกำรศึ ก ษำของวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ำณิ ช กำรลำนนำ ประกอบด้ ว ย 3 มำตรฐำน 11
ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและกำร
ประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือทำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำ
เป้ำหมำย
- ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำมี ผ ลกำรสอบทำงกำรศึ ก ษำ - ผลกำรสอบระดับชำติ มี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ
ระดับชำติด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET)
คะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET )
- กำรสอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ (ทฤษฎี)
- ผลกำรสอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ นักเรียนที่
สอบผ่ำนคัดเป็นร้อยละ 75

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำสนับสนุนกำกับดูแลให้ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำได้ฝึกทักษะวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำร (ฝึกงำน)

เป้ำหมำย
- ผู้ เ รี ยนไ ด้ ฝึ ก ประส บกำ รณ์ ทั กษะวิ ช ำชี พใน สถำ น
ประกอบกำรตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.2)
- ผู้ เ รี ยนไ ด้ ฝึ ก ประส บกำ รณ์ ทั กษะวิ ช ำชี พใน สถำ น
ประกอบกำรตำมหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชั้ น สู ง
(ปวส.1)
- สถำนศึ ก ษำสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ มี - จำนวนนักศึกษำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำนในศูนย์
ทั ก ษะชี วิ ต สมำรถน ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำร บ่มเพำะครบทัง้ 5 สำขำ
ปฏิบัติงำนและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีควำมสุข
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับ สนุ นให้ผู้ เรี ยนมี - ระดับปวช. เป็นไปตำมเงื่อนไขกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ - ระดับปวส. มีกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 1 ครั้ง
ผู้เรียนได้ร่วมในโครงกำรทัศนศึกษำดูงำน
ต่อปีกำรศึกษำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น - จำนวนโครงกำรวิชำกำรวิชำชีพ 1 โครงกำรต่อสำขำ
ผู้มีทักษะวิชำชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตำม ต่อปีกำรศึกษำ
มำตรฐำนคุณภำพอำชีวศึกษำโดยจัดให้มีกำร
บริกำรวิชำกำรวิชำชีพ

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตสำนึก
รักสิ่งแวดล้อม
ประเด็นพิจำรณำ
เป้ำหมำย
- สถำนศึกษำส่งเสริ มสนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรม - จำนวนร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติ กำรเลือกประธำนชมรมวิชำชีพ
และนิสัยที่ดี
- สถำนศึกษำส่งเสริ มสนับสนุน ให้มีกำรจั ดกิจกกรม - จำนวนร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนควำมภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย
- โครงกำรวันไหว้ครู
- โครงกำรแห่เทียนพรรษำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม - จำนวนร้อยละ 75 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำรเคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำม - โครงกำรเลือกตั้งนำยกและคณะกรรมกำร อวท.
รับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตัวเองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม - จำนวน 1 โครงกำร
ด้ำนกำรมีจิตสำธำรณะ และมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา
สถำนศึก ษำได้ มีก ำรกำหนดอัต ลั ก ษณ์ คื อ “วิ นั ยดี วิ ชาการเด่น ” เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมอัต ลั ก ษณ์
สถำนศึกษำได้มีกำรส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมกำร
ดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำส่งเสริ มสนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรม
เพื่ อส่ ง เสริ ม ทั กษะชีวิ ต และทัก ษะวิ ช ำชี พ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริย ธรรม ระเบี ย บวินั ย ปลูกฝั งจิตส ำนึก
ด้ำนกีฬำและนัน ทนำกำร ส่งเสริมกำรดำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
- โครงกำรแข่งทักษะวิชำชีพ
- โครงกำรประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- โครงกำรวิ่งกำรกุศล L.C.C. HUMAN
- โครงกำรกีฬำสีและนันทนำกำร TO BE
NUMBER ONE Sport Day
- โครงกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
- งำนจัดเก็บข้อมูลนักศึกษำที่ไม่มำสำย ไม่ขำด
เรี ย นตลอดภำคเรี ย น/ตลอดปี ก ำรศึ ก ษำ/ตลอด
หลักสูตรกำรศึกษำ (ปวช.) ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ
(ปวส.)
- โครงกำรมีวินัยไม่ทิ้งขยะ

เป้ำหมำย

- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
มี

มี

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มี ค วำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยส ำคั ญ ของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถำนศึ ก ษำใช้ ห ลั ก สู ต รฐำนสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำมีกำรทำแผนกำรใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรปรับปรุง
รำยวิชำเดิมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรลงนำมควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนี่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย
- มีกำรใช้หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
- มีกำรดำเนินกำรปรับปรุงรำยวิชำ ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 1 รำยวิชำ ต่อสำขำ ต่อปีกำรศึกษำ
- มีกำรดำเนินโครงกำรลงนำมควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงำนตำมหลักสูตร
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูมีคุณวุฒิ
กำรศึกษำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึกหลัง
กำรสอน
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจำก
กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหำ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยกำรศึกษำหรือกำรทำวิจัย
อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำต่อปีกำรศึกษำ

เป้ำหมำย
- ร้อยละ 85 ของครูในสถำนศึกษำได้รับ
กำรอบรมเพื่อขอรับและต่ออำยุใบ
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำน
ด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 10
ชม. ต่อ 1 ภำคเรียน
มี
มี
มี

2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยำบริกำร สื่อ กำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่
มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำส่งเริมสนับสนุนกำกับดูแลให้มีจำนวนบุคลกรทำงกำรศึกษำตำม
เกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลั งในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชี ว ศึ ก ษำตำมหนั ง สื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6/54 ลงวั น ที่ 22 มกรำคม
2557 หรื อระเบี ย บคณะกรรมกำรกำรส่ งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้ว ยกำร
กำหนดจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แล้วแต่กรณี
- สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้
สะอำดเรียบร้อย สวยงำมและปลอดภัย
- สถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องงว่ำง ห้องปฏิบัติกำร
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรและอื่นๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย
สะอำด เรียบร้อย ปลอดภัย
- สถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรระบบฐำนข้อมูล
- สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจำปี มีกำรคัดสรรงบประมำณ เป็นค่ำใช้จ่ำย
ของแผนงำน โครงกำรกิ จ กรรมต่ ำงๆ รวมไปถึง รำยจ่ ำยด้ำ นวั ส ดุ อุป กณ์ สื่ อ
สำหรับกำรเรียนกำรสอน

เป้ำหมำย
มี

มี
มี
มี
มี

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถำนศึกษำมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำง
กำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเริม สนับสนุน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน
ประเด็นพิจำรณำ
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยที่สำคัญที่
หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด มอบหมำย และสำมำรถสื่ อ สำรให้ ผู้ บ ริ ห ำร ครู
บุ ค ลำกรทำงกำศึ ก ษำและผู้ เ รี ย นรวมทั้ ง ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถำน
ประกอบกำรและหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้องทั้งภำครัฐ และเอกชนได้รู้และ
เข้ำใจในนโยบำยสำคัญ
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร กิจกรรมและเป้ำหมำยที่กำหนด
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
และกำหนดแผนพัฒนำต่อไป

เป้ำหมำย
มี

มี
มี

2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21
สถำนศึกษำมีนโยบำยในกำรจัดกรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่
เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ
1. มีกำรทดสอบท่องคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
2. มีกำรทดสอบกำรเขียนและแปลคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
- สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษโดยจัดคำบเพิ่มใน
หลักสูตรทุกสำขำวิชำ
1. ด้ำนหลักสูตรเพิ่มรำยวิชำ/จัดคำบเพิ่ม
- วิชำวรรณคดีภำษำอังกฤษ (Literature)
- วิชำโครงสร้ำงภำษำอังกฤษ (Structure)
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเขียน กำรพูด กำรอ่ำน
- มุ่งเน้นกิจกรรมภำษำอังกฤษ โดยกำรจัดกิจกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน เช่น สอนภำษำหน้ำเสำธง กำรพูดทักทำย และอื่นๆ
1. โครงกำรสอนชำวต่ำงชำติทำกระทง Enjoy Making

เป้ำหมำย
มี

มี

มี

A Khathong
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้
สถำนศึ ก ษำร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ ำ งๆ เพื่ อ สร้ ำ งสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ มี ก ำรจั ด ท ำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคลำกร ชุมชน องค์กร
ต่ำงๆในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรบริหำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้

เป้ำหมำย
มี
มี

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
ประเด็นพิจำรณำ
- สถำนศึ ก ษำส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ำรจั ด ท ำนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งำนวิจัย สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์
- สถำนศึ ก ษำส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ำกั บ ดูแ ลให้ มี ก ำรจั ด น ำนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งำนวิจัย สำมำรถนำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชน

เป้ำหมำย
มี
มี

วิทยำลัยได้กำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จสอดคล้องตำมพันธกิจ ดังตำรำงต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้ำหมำย
1. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 1. เพื่อพัฒนำองค์กร และบุคลำกร
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้น ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
รูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
รูปแบบ DTL

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
โดยมุ่งปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน
4. มุ่งเน้ น พัฒ นำให้ นั กศึกษำ คิ ด
เป็ น ท ำเป็ น แก้ ปั ญ หำเป็ น มี
ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ใ นกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up)
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรเติ บ โตของ
ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
ฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ เพื่ อส่ ง เสริ มกำร
เรี ย นรู้ ใ ห้ คุ ณ ภำพได้ ม ำตรฐำน
สอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำน สถำนประกอบกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ระดับคุณภำพในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
2. ระดับคุณภำพในกำรจัด
กำรศึกษำ
3. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำร
เรียนกรสอนตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรบันทึกหลังกำรสอน
และกำรจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียนในรำยวิชำที่
สอน
4. ระดับคุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ด้ำน
ครุภัณฑ์และด้ำนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
5. ระดับคุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน
2. ให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำองค์
6. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอน เรียนกำรสอนรำยวิชำ
เพื่อนำไปใช้พัฒนำประกอบอำชีพ 7. ระดับคุณภำพในกำรจัด
กำรศึกษำ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ 8. ระดับคุณภำพในกำรจัด
ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุข
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
9. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำ
คุณธรรม
4. มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำ คิด 10. ระดับคุณภำพของผู้สำเร็จ
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มี
กำรศึกษำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up)
ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของ
ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ พัฒนำและ 11. ระดับคุณภำพในกำรประสำน
ฝึกอบรมวิชำชีพมีคุณภำพได้
ควำมร่วมมือเพื่อกำรบริกำร
มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน

ส่วนที่ 3
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนกำรศึกษำ และสถำนกำรณ์ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
สำมำรถนำมำกำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำกำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยำลัยไว้ ดังนี้
“พัฒนำผู้เรียน มุ้งเน้นคุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล ก้ำวทันเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ กำหนดพันธ์กิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ รูปแบบDTL
พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัน ธกิ จ ที่ 3 จั ดกิ จ กรรมกำรเรีย นกำรสอนโดยมุ่ ง ปลู ก ผั งคุ ณธรรมจริย ธรรมบนพื้ นฐำน
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 พัฒนำให้นักศึกษำ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีควำมสร้ำงสรรค์ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกันกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
พันธกิจที่ 5 พัฒนำกำรเรียนรู้กำรสอนกำรและฝึกอบรมวิชำเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้
คุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถ
ประกอบอำชีพอิสระได้

กลยุทธ์ (Strategic)
วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำได้กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธ์กิจ ไว้ดังนี้
ที่
1
2
3
4

5

พัทธกิจ
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
รูปแบบ DTL
จัดกรรบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เรียน
พัฒนำให้นักศึกษำ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหำเป็น
มีควำมสร้ำงสรรค์ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรแนว
ใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกันกำรเติบโตของ
ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถ
ประกอบอำชีพอิสระได้

กลยุทธ์
ใช้หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีพอย่ำงมี
คุณภำพ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำดีและ
มีควำมรู้ทันเทคโนโลยี
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐำนของ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนให้มีกำรสอนเพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบ
อำชีพสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
สนับสนุนกระบวนกำรเรียนวิชำอำชีพอย่ำงมี
คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน ขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำวิชำและส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดอำชีพ

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา รูปแบบ DTL

การพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ DTL
กำรพัฒนำสถำนศึกษำโดยใช้กระบวรกำรรูปแบบ DTL โดยมุ่งพัฒนำด้ำนวินัย ควำมคิด และภำษำ
ให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ครู บุคลำกร และนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำม
ส่วนงำนที่ตนเองเกี่ยวข้อง เน้นให้มีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และนำแผนงำนดังกล่ำวไปปฏิบัติ
เพื่อให้สำเร็จตำมแนวทำงที่ได้วำงไว้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นกับครู บุคลำกร และผู้สำเร็จกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพในสังคมต่อไป

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชีวัด
ทำงวิทยำลั ย เทคโนโลยีพำณิช ยกำรลำนนำ ได้จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อ
กำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรขับ เคลื่ อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา รูปแบบDTL
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อพัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2.กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ รูปแบบDTL จำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ใช้หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
2.1.1 เป้ำประสงค์
1. ระดับคุณภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
2. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
3. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
บันทึกหลังกำรสอนและกำรจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
กำรเรียนในรำยวิชำที่สอน
4. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ด้ำนครุภัณฑ์และ
ด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
5. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
2.1.2 แผนงำนโครงกำร
1. ใช้หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
2. โครงกำรอบรมประชุมวิชำศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ
3. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพให้ครูผู้สอน
และบุคลำกรสำยสนับสนุน
4. งำนวัดและประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงเพื่อพัฒนำผู้เรียน
5. งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูล

ในกำรแก้ไขปัญหำ
6. งำนส่งเสริมสนับสนุนดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำและมีกำรบันทึกหลังกำรสอน
7. งำนกำกับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดย
กำรศึกษำหรือกำรวิจัย
8. งำนกำกับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดย
กำรศึกษำหรือกำรวิจัย
9. งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในบริเวณสถำนศึกษำ
10. งำนจัดผังอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและห้องอื่นๆ
11. โครงกำรจัดซื้อซ่อมบำรุง/พัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
12. งำนด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูล
13. งำนประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดทำ/กำรใช้/กำรบำรุงรักษำ
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
14. งำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
15. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net)
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูที่ได้รับกำรสนับสนุนให้ไปอบรมเพื่อรับใบประกอบ
วิชำชีพ
2. จำนวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อภำคเรียน
3. ร้อยละของครูและเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนได้รับกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
4. ร้อยละของรำยวิชำที่สอนครูทุกคนวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
เพื่อพัฒนำผู้เรียน
5. ร้อยละของรำยวิชำที่สอนมีกำรนิเทศติดตำมประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนกำรเรียนรู้
6. ร้อยละของครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรบันทึกหลังสอน
7. ร้อยละของครูผู้สอนจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนใน
รำยวิชำที่สอน
8. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำม
ต้นสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

9. สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ
ให้สวยงำมพร้อมใช้งำน
10. จัดผังกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
อย่ำงเป็นระบบ
11. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
12. ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งำน
13. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดหำ/กำรใช้/กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์โดยผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยและ
นักเรียนในสถำนศึกษำ
14. วิทยำลัยมีกำรจัดกำรบริหำรด้ำนกำรเงินเป็นไปตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่กำหนดไว้
15. ระดับค่ำเฉลี่ยของคะแนนวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของระดับภำคและระดับประเทศ
พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อให้ มี กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำองค์ ควำมรู้ที่ เกิ ดจำกกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อ นำไปใช้
พัฒนำกำรประกอบอำชีพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีจำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำดีและมีควำมรู้ทันเทคโนโลยี
2.1.1 เป้ำประสงค์
1. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
2. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
2.1.2 แผนงำน โครงกำร
1. กำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET)
2. กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
3. งำนจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
4. งำนหลักสูตรแลกำรสอน

5. โครงกำรลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร (MOU)
6. งำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยและกรรมกำรร่วม 4 ฝ่ำย
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับปวช.3, ปวส.2
2. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับปวช. และปวส. ที่มีผลกำรสอบผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
3. ร้อยละของครูผู้สอนจัดทำแผนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
4. มีกำรนำหลักสูตรที่พัฒนำจำกต้นสังกัดมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. จำนวนสถำนประกอบกำรที่ร่วมลงนำมควำมร่วมมือ (ตอบ)
กับสถำนศึกษำจำนวน 2 แห่ง ต่อสำขำใน1 ปีกำรศึกษำ
6. สถำนศึกษำมรกำรประชุมคณะกรรมกำร4 ฝ่ำย 1 ครั้ง
ใน 1 ปีกำรศึกษำ
พั น ธกิ จ ที่ 3 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยมุ่ ง ปลุ ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมบนพื นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน
1. วัตถุประสงค์
1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุข
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐำน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนมีจำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐำนของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 เป้ำประสงค์
1. ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
2.1.2 แผนงำน โครงงำน
1. โครงกำรเลือกตั้งประธำนชมรมวิชำชีพประจำสำขำ
2. โครงกำรเลือกตั้งนำยกและคณะกรรมกำรอวท.
3. โครงกำรวันไหว้ครู
4. โครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ
5. โครงกำรออมทรัพย์สำนฝัน
6. โครงกำรจิตอำสำ
7. โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ

8. โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
9. โครงกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
10. โครงกำรวิ่งกำรกุศล LCC. HUMAN
11. โครงกำรกีฬำและนันทนำกำร TO BE NUMBER ONE Sport Day
12. โครงกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
13. โครงกำรบริจำคโลหิต
14. โครงกำรสอนชำวต่ำงชำติทำกระทง Enjoy Making A Krathong
15. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอก
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมควำมภูมิใจและ
รักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย
3. ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วมกิจกรรมมีจรรยำบรรณวิชำชีพมีจิตสำธำรณะ
4. วิทยำลัยดำเนินดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยสำคัญของ
หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย
5. นักเรียนทุกสำขำในวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำนในกิจกรรม
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
6. สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆในกำร
จัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้เพื่อพัฒนำผู้เรียน
7. จำนวนสถำนทีท่ ี่นักศึกษำทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ 2 แห่ง
ต่อสำขำต่อปีกำรศึกษำ
8. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1. มีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำหนดเป็นเป้ำหมำยรำยปี
2. มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563)
3. มีแผนปฏิบัติงำนประจำปี
4. มีรำยงำนประจำปีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพในสถำนศึกษำ

พันธกิจที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
1. วัตถุประสงค์
1.1 มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษำคิ ด เป็ น ท ำเป็ น แก้ ปั ญ หำเป็ น ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ใ นกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up)ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์
ในปัจจุบัน จำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้มีกำรสอนเพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
2.1.1 เป้ำประสงค์
1. ระดับคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
2.1.2 แผนงำน โครงกำร
1. โครงกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
2. โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน
3. งำนฝึกงำนในสถำนประกอบกำรและทักษะวิชำชีพ
4. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์
5. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่นำไปเผยแพร่
สู่สำธำรณชน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. นักเรียนทุกสำขำในวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ในกิจกรรมศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกรอำชีวศึกษำ
2. - ระดับปวช. เป็นไปตำมข้อกำหนดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
- ระดับปวส. 1 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
3. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับคะแนนจำกกำรประเมินของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนและครูนิเทศอยู่ใน ระดับดี - ดีมำก
4. จำนวนชิ้นงำนของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ต่อปีกำรศึกษำ
5. จำนวนชิ้นงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัย

ที่นำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดแรงงานสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำพัฒนำและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภำพได้มำตรฐำนตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน
2. กลยุทธ์
พั น ธกิ จ ที่ 5 พั ฒ นำกำรเรี ย นกำรสอนและฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ จำนวน 1
กลยุทธ์ มีดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนกำรเรียนวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ และได้ มำตรฐำนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1.1 เป้ำประสงค์
1. ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริกำร
2.1.2 แผนงำน โครงงำน
1. งำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยและกรรมกำรร่วม 4 ฝ่ำย
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่ำง ๆ
ในกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดทรัพยำกรทำงกำศึกษำกระบวนกำรเรียนรู้
กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้
เพื่อพัฒนำผู้เรียน
2. จำนวนสถำนที่ที่นักศึกษำทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรวิชีพ 2 แห่ง
ต่อสำขำต่อปีกำรศึกษำ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่

จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำรูปแบบ DTL
เพื่อพัฒนำองค์กร และบุคลำกรให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ใช้หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน

แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

1 โครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
ไปอบรมเพื่อรับใบประกอบวิชำชีพ

สนับสนุนให้ครูมีใบประกอบวิชำชีพ

2 โครงกำรอบรม ประชุมวิชำ ศึกษำ
ดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพทีต่ รง
หรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ
3 โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพให้ครูผู้สอน
และเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุน

ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้พัฒนำด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
รำยวิชำที่สอน
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพให้ครูผู้สอนและ
เจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุน

4 งำนวัดและประเมินผลกำรเรียน
ตำมสภำพจริงเพื่อพัฒนำผู้เรียน

ปฏิบัติกำรประเมินผลตำมสภำพจริงเพื่อ
พัฒนำผู้เรียน

2561
ร้อยละ 80

2562
ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2563
ร้อยละ 90 ร้อยละของครูที่ได้รับ
ฝ่ำยวิชำกำร
กำรสนับสนุนให้ไปอบรมเพื่อ
รับใบประกอบวิชำชีพ
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่ำ ฝ่ำยวิชำกำร
/ปีกำรศึกษำ /ปีกำรศึกษำ /ปีกำรศึกษำ 10 ชั่วโมงต่อภำคเรียน
งำนพัฒนำครู
และเจ้ำหน้ำที่
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละของครูและเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยวิชำกำร
สำยสนับสนุนที่ได้รับกำรอบรม งำนพัฒนำครู
คุณธรรม จริยธรรมและ
และเจ้ำหน้ำที่
จรรยำบรรณวิชำชีพ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละของรำยวิชำที่สอน ครู ฝ่ำยวิชำกำร
ทุกคนวัดและประเมินผลตำม งำนวัดผลและ
สภำพจริงเพื่อพัฒนำผู้เรียน
ประเมินผล

มำตรฐำน
ประเด็น
ม.2
2.2
ม.2
2.2
ม.2
2.2
ม.2
2.2

ที่
5

6

7

8

9

แผนงำน/โครงกำร
งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรแก้ไขปัญหำ

สนับสนุนให้มีกำรนิเทศกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนเพื่อเป็น
ข้อมูล
ในกำรแก้ไขปัญหำ
งำนส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้
ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำร
ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และบันทึกหลังแผนกำรจัดกำร
รำยวิชำและมีกำรบันทึกหลังกำร เรียนรู้
สอน
งำนกำกับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหำ กำกับดูแลให้ครูพัฒนำกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ เรียนกำรสอน กำรศึกษำหรือ
โดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย
ทำวิจัย
งำนส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแล
ให้สถำนศึกษำจัดจำนวนบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอัตรำกำลังใน
สถำนศึกษำเป็นไปตำมข้อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
งำนปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภำยใน
บริเวณสถำนศึกษำ

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

ทำกำรจัดจำนวนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
อัตรำส่วนให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

2561
ร้อยละ 80

2562
ร้อยละ 80

2563
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

จัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน
1 รำยวิชำ/
ปีกำรศึกษำ
มำตรฐำนตำม
สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ

จัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน
1 รำยวิชำ/
ปีกำรศึกษำ
มำตรฐำนตำม
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ

จัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน
1 รำยวิชำ/
ปีกำรศึกษำ
มำตรฐำนตำม
สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำยวิชำกำร
ม.2
2.2

ร้อยละของรำยวิชำที่สอนมี
กำรนิเทศติดตำมประเมินผล
และปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้
ร้อยละของครูผู้สอนจัดกำร
ฝ่ำยวิชำกำร
เรียนกำรสอนตำมแผนกำร
หัวหน้ำสำขำ
จัดกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึก
หลัง
กำรสอน
ครูผู้สอนจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไข ฝ่ำยวิชำกำร
ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนใน
รำยวิชำที่สอน

ม.2
2.2

ม.2
2.2

ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนตำมต้นสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร

ม.2
2.3

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในบริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์
สถำนศึกษำ
และสภำพแวดล้อม
และ
สภำพแวดล้อม
ของสถำนศึกษำได้รับกำร
สภำพแวดล้อม
ปรับปรุงพัฒนำให้สวยงำม

ฝ่ำยอำคำร
สถำนที่

ม.2
2.3

ที่

แผนงำน/โครงกำร

10 งำนจัดผังอำคำรสถำนที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและ
ห้องอื่นๆ

จัดผังอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร

11 งำนจัดซื้อซ่อมบำรุง/พัฒนำ
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี

จัดซื้อซ่อมบำรุง/พัฒนำ
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี

12 งำนด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ เพื่อจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบฐำนข้อมูล
13 งำนประเมินควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดทำ/กำรใช้/กำรบำรุงรักษำ
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

สำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดหำ/กำรใช้/กำรบำรุงรักษำ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์

2561
มีกำรจัดผังใช้
อำคำรสถำนที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร

2562
มีกำรจัดผังใช้
อำคำรสถำนที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
มีกำรจัดผังใช้อำคำร จัดผังกำรใช้อำคำรสถำนที่
สถำนที่ ห้องเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร อย่ำงเป็นระบบ

มีกำรจัดซื้อ ซ่อม มีกำรจัดซื้อ ซ่อม มีกำรจัดซื้อ ซ่อม
บำรุงวัสดุอุปกรณ์ บำรุงวัสดุอุปกรณ์ บำรุงวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และ
ครุภณ
ั ฑ์และ
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
พัฒนำปรับปรุง
พัฒนำปรับปรุง
พัฒนำปรับปรุง
ระบบฐำนข้อมูลให้ ระบบฐำนข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลให้
ทันสมัยพร้อม
ให้ทันสมัยพร้อม ทันสมัยพร้อมใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ควำมพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ย ดี
เฉลี่ย ดี
เฉลี่ย ดีมำก

ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำยอำคำร
ม.2
สถำนที่
2.3

จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้งำน

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร

ม.2
2.3

ฝ่ำย
สำรสนเทศ

ม.2
2.3

ระดับควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดหำ/กำรใช้/
กำรบำรุงรักษำ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
โดยผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่
ทุกฝ่ำย และนักเรียนใน
สถำนศึกษำ

ฝ่ำยบริหำร
งำนทัว่ ไป

ม.2
2.3

ที่

แผนงำน/โครงกำร

14 งำนบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงิน
15 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ
(V-Net)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
2562
2563
กำรบริหำรจัดกำร
มีกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินให้เป็นไปตำม
ด้ำนกำรเงินตำม
ด้ำนกำรเงินตำม
ด้ำนกำรเงินตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
แผนปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติงำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่กำหนดไว้
ที่กำหนดไว้
ที่กำหนดไว้
ระดับค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ระดับค่ำเฉลี่ยสูง
ระดับค่ำเฉลี่ยสูง
ระดับค่ำเฉลี่ยสูง
วิชำภำษำอังกฤษ มีค่ำสูง
กว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ กว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ กว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ
กว่ำระดับค่ำเฉลี่ยของระดับ เกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
ภำคและประเทศ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำย
ม.2
ทรัพยำกร
2.3
และกำรเงิน

วิทยำลัยมีกำรจัดกำร
บริหำรด้ำนกำรเงิน
เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำที่กำหนดไว้
ระดับค่ำเฉลี่ยของ
ฝ่ำยวิชำกำร
คะแนนวิชำ
ภำษำอังกฤษมีค่ำสูงกว่ำ
ระดับค่ำเฉลี่ยของระดับ
ภำคและระดับประเทศ

ม.2
2.5

พันธกิจที่ 2
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
16

17

18
19
20

จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนเพื่อนำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และมีควำมรู้ทันเทคโนโลยี

แผนงำน/โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2561
2562
2563
กำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน ผู้เรียนระดับปวช.3, ปวส.2 มีผลคะแนน ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับ
ฝ่ำยวิชำกำร
กำรอำชีวศึกษำ (V-NET)
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก
ปวช.3, ปวส.2 มีคะแนนเฉลี่ย
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
อยู่ในระดับ ดี
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ผู้เรียนระดับปวช.3, ปวส.2 มีผลคะแนน ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับ
ฝ่ำยวิชำกำร
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ปวช. และปวส. ที่มีผลกำรสอบ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ
งำนจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูฐ้ ำน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนกำรจัดกำร ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละของครูผู้สอนจัดทำ
ฝ่ำยวิชำกำร
สมรรถนะ
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
แผนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
หัวหน้ำสำขำ
งำนหลักสูตรและกำรสอน
ส่งเสริมให้มีกำรนำหลักสูตรที่พฒ
ั นำจำก
มีกำรใช้
มีกำรใช้
มีกำรใช้ มีกำรนำหลักสูตรที่พฒ
ั นำจำกต้น
ฝ่ำยพัฒนำ
ต้นสังกัดมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร สังกัดมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
หลักสูตรและกำร
ที่พัฒนำ
ที่พัฒนำ
ที่พัฒนำ กำรสอน
เรียนกำรสอน
โครงกำรลงนำมควำมร่วมมือกับ
ส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงรำยวิชำให้ทันต่อ
มีกำร
มีกำร
มีกำร
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ร่วม
ฝ่ำยงำนควำม
สถำนประกอบกำร (MOU)
ตลำดแรงงำน
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำร ลงนำมควำมร่วมมือ (ตอบ) กับ
ร่วมมือ
ลงนำม
ลงนำม
ลงนำม สถำนศึกษำจำนวน 2 แห่งต่อ
ควำม
ควำม
ควำม
สำขำใน 1 ปีกำรศึกษำ
ร่วมมือ
ร่วมมือ
ร่วมมือ

มำตรฐำน
ประเด็น
ม.1
1.1
ม.1
1.1
ม.2
2.1
ม.2
2.1
ม.2
2.1

ที่

แผนงำน/โครงกำร

21 งำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
สนับสนุนให้วิทยำลัยใช้หลักสูตร
บริหำรวิทยำลัยและกรรมกำรร่วม ฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำม
4 ฝ่ำย
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำรตลำดแรงงำน

พันธกิจที่ 3
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3
ที่

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์
2561
มีกำรจัดกำร
ประชุม
4 ฝ่ำย

2562
มีกำรจัดกำร
ประชุม
4 ฝ่ำย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
มีกำรจัดกำร สถำนศึกษำมรกำรประชุม
ประชุม
คณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย 2 ครั้ง
4 ฝ่ำย ใน 1 ปีกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำยงำน
ม.2
บริหำรงำนทั่วไป
2.1

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุข
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่บนพื้นฐำนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงำน/โครงกำร

วัตถุประสงค์

22 - โครงกำรเลือกตั้งประธำนชมรม สนับสนุนให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ
วิชำชีพประจำสำขำ
บทบำทหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบ
23 - โครงกำรเลือกตั้งนำยกและ
ประชำธิปไตย
คณะกรรมกำร อวท.
24 - โครงกำรวันไหว้ครู
25 - โครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ

สนับสนุนให้นักศึกษำมีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมภูมิใจและรักษำ
เอกลักษณ์ของชำติไทย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2561
2562
2563
ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วม
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
กิจกรรมมีควำมรับผิดชอบบทบำท นักเรียนนักศึกษำ
หน้ำที่ของตนเองตำมระบอบ
อวท.
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วม
กิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม
ควำมภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์
ของชำติไทย

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักเรียนนักศึกษำ

มำตรฐำน
ประเด็น
ม.1
1.3

ม.1
1.3

ที่

แผนงำน/โครงกำร

26 - โครงกำรออมทรัพย์สำนฝัน
27 - โครงกำรจิตอำสำ
28 - โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรม
อำชีวศึกษำ
29 - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
30 - โครงกำรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
31 โครงกำรวิ่งกำรกุศล LCC.
HUMAN
32 โครงกำรกีฬำสีและนันทนำกำร
TO BE NUMBER ONE Sport
Day
33 โครงกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
34 โครงกำรบริจำคโลหิต
35 โครงกำรมีวินัยไม่ทิ้งขยะ

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของนักศึกษำที่ร่วมกิจกรรม
มีจรรยำบรรณวิชำชีพ มีจิตสำธำรณะ
มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ำยวิชำกำร

มีกำร
มีกำร
มีกำร
ดำเนินกำรตำม ดำเนินกำรตำม ดำเนินกำรตำม
นโยบำย
นโยบำย
นโยบำย
ต้นสังกัด
ต้นสังกัด
ต้นสังกัด
สนับสนุนให้นักศึกษำร่วม
นักศึกษำ
นักศึกษำทุก
นักศึกษำทุก
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่ง
ทุกสำขำเข้ำ สำขำเข้ำร่วม สำขำเข้ำร่วม
เริมทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพ ร่วมโครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

วิทยำลัยดำเนินดำเนินกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำย
สำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
มอบหมำย
ตัวแทนนักศึกษำทุกสำขำเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพ

ฝ่ำยงำน
สถำนศึกษำ
คุณธรรม

ม.2
2.4

ฝ่ำยวิชำกำร

ม.1
1.4

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ป ลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระเบี ย บ
วินัย รวมทั้งปลูกจิตส ำนึกด้ำ น
กีฬ ำและนั น ทนำกำร ส่ ง เสริ ม
ก ำ ร ด ำ ร ง ต น ต ำ ม ป รั ช ญ ำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของนักศึกษำร่วมโครงกำรเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วิ นั ย รวมทั้ ง ปลู กจิ ต ส ำนึ กด้ ำ นกีฬ ำ
และนันทนำกำร ส่งเสริมกำรดำรงตน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ

ม.1
1.4

สนับสนุนให้นักศึกษำร่วม
กิจกรรม มีจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีจิตสำธำรณะ มีจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยดำเนินกำรจัด
สถำนศึกษำตำมนโยบำยสำคัญ
ของหน่วยงำนต้นสังกัด

2561
ร้อยละ 80

2562
ร้อยละ 80

2563
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

มี

มี

มี

มำตรฐำน
ประเด็น
ม.1
1.3

ม.1
1.4

ที่

แผนงำน/โครงกำร

36 งำนจัดเก็บข้อมูลนักศึกษำที่ไม่มำ
สำย ไม่ขำดเรียนตลอดภำค
เรียน/ตลอดปีกำรศึกษำ/ตลอด
หลักสูตรกำรศึกษำ (ปวช.)
ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ (ปวส.)

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย รวมทั้งปลูกจิตสำนึก
ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
ส่งเสริมกำรดำรงตนตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

37 - โครงกำรสอนชำวต่ำงชำติทำ
กระทง Enjoy Making
A Krathong

สนับสนุนนักศึกษำทำงำน
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม

38 - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและ
ภำยนอก

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์
2561
มี

2562
มี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
มี

ร้อยละของนักศึกษำร่วม
โครงกำรเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมทัง้
ปลูกจิตสำนึกด้ำนกีฬำและ
นันทนำกำร ส่งเสริมกำรดำรงตน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ

มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำยพัฒนำ
ม.1
กิจกรรมนักเรียน
1.4
นักศึกษำ

ระดับควำม ระดับควำม
ระดับควำม ร ะ ดั บ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ครูสำขำ
พึงพอใจเฉลี่ย พึงพอใจเฉลี่ย พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ ชำวต่ ำ งชำติ ที่ ร่ ว มโครงกำร ภำษำต่ำงประเทศ
อยู่ในระดับ ดี อยูใ่ นระดับ ดี ในระดับ ดีมำก สอนชำวต่ ำ งชำติ ท ำกระทง
Enjoy Making A Krathong
วิทยำลัยได้มีกำรเตรียม
มี
มี
มี
1. มี ม ำตรฐำนกำรศึ ก ษำของ ฝ่ำยงำนประกัน
ควำมพร้อมรับกำรประเมิน
สถำนศึ ก ษำโดยก ำหนดเป็ น
คุณภำพ
คุณภำพภำยในและ
เป้ำหมำยรำยปี
มำตรฐำน
ภำยนอก
2. มีแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(ปีกำรศึกษำ 2561-2563)
3. มีแผนปฏิบัติงำนประจำปี
4. มีรำยงำนประจำปีเป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพใน
สถำนศึกษำ

ม.2
2.5

ม.2
2.4

พันธกิจที่ 4
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4
ที่

มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับกำรเติบโต
ของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นให้นักศึกษำคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์
สนับสนุนให้มีกำรสอนเพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

แผนงำน/โครงกำร

39 - โครงกำรศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ดำเนินกิจกรรม
ในศูนย์บ่มเพำะผูป้ ระกอบกำร
อำชีวศึกษำ

2561
ดำเนินกิจกรรม
ศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ

2562
ดำเนินกิจกรรม
ศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
ดำเนินกิจกรรม
ศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนทุกสำขำ
หัวหน้ำงำน
ในวิทยำลัยร่วมเป็น
ส่งเสริมผลิตผล
คณะกรรมกำรดำเนินงำนใน กำรค้ำและกำร
กิจกรรมศูนย์บ่มเพำะ
ประกอบกำร
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
40 - โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน
- พัฒนำให้นักศึกษำมีคุณภำพตำม
ดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม - ระดับปวช.เป็นไปตำม
ฝ่ำยวิชำกำร
ข้อกำหนดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ทัศนศึกษำดูงำน ทัศนศึกษำดูงำน ทัศนศึกษำดูงำน ข้อกำหนดกำรพัฒนำ
หัวหน้ำสำขำ
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
คุณภำพผู้เรียน
ต่อปีกำรศึกษำ ต่อปีกำรศึกษำ ต่อปีกำรศึกษำ - ระดับปวส. 1 ครั้ง
ต่อปีกำรศึกษำ
41 - งำนฝึกงำนในสถำน
- กำกับดูแลให้นักเรียนได้ฝึกงำน
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เรียนมีระดับ
ฝ่ำยวิชำกำร
ประกอบกำรและทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน
คะแนนจำกกำรประเมินของ
ประกอบกำร หน่วยงำน ทีส่ อดคล้อง
สถำนประกอบกำร
กับสำขำงำนที่เรียน
หน่วยงำน และครูนิเทศอยู่
ในระดับดี-ดีมำก
- จำนวนชิ้นงำนของนวัตกรรม
42 - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน - สนับสนุนให้มีกำรนำชิ้นงำนของ
2 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
หัวหน้ำงำนวิจัย
สิ
ง
่
ประดิ
ษ
ฐ์
งำนสร้
ำ
งสรรค์
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยทีน่ ำไปใช้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
พัฒนำ
งำนวิ
จ
ย
ั
ที
น
่
ำไปใช้
ป
ระโยชน์
ตำม
ประโยชน์ ตำมวัตถุประสงค์
งำนงำนวิจัยทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ ตำม
นวัตกรรมและ
วัตถุประสงค์ ต่อปีกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
สิ่งประดิษฐ์

มำตรฐำน
ประเด็น
ม.1
1.2

ม.1
1.2

ม.1
1.2

ม.3
3.1

ที่

แผนงำน/โครงกำร

43 - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยทีน่ ำไป
เผยแพร่สู่สำธำรณชน

พันธกิจที่ 5
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ที่ 5
ที่

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมให้นำชิน้ งำน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
ไปเผยแพร่สสู่ ำธำรณชน

2561
จำนวน 5 ชิ้น
ต่อปีกำรศึกษำ

2562
จำนวน 5 ชิ้น
ต่อปีกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
จำนวน 5 ชิ้น - จำนวนชิน้ งำนนวัตกรรม
ต่อปีกำรศึกษำ สิง่ ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
งำนวิจยั ที่นำไปเผยแพร่สู่
สำธำรณชน

ผู้รับผิดชอบ

มำตรฐำน
ประเด็น
หัวหน้ำงำนวิจัย
ม.3
พัฒนำ
3.2
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถ
ประกอบอำชีพอิสระได้
เพื่อให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำพัฒนำและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภำพได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
สนับสนุนกระบวนกำรเรียนวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ และได้มำตรฐำน ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงำน/โครงกำร

44 - งำนประชุมคณะกรรมกำร - พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำร
บริหำรวิทยำลัยและกรรมกำร บริหำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ร่วม 4 ฝ่ำย
นำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้เพื่อ
พัฒนำผู้เรียน
45 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
วิชำชีพ

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้นักศึกษำทำโครงกำร
บริกำรวิชำกำรวิชำชีพ เพื่อพัฒนำ
ทักษะผู้เรียน

2561
มี

2562
มี

10 แห่ง

10 แห่ง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2563
มี

สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่ำงๆในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัด
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำร
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสมมำใช้เพื่อพัฒนำผู้เรียน
10 แห่ง จำนวนสถำนที่ทนี่ ักศึกษำทำโครงกำรบริกำร
วิชำกำรวิชำชีพ 2 แห่ง ต่อสำขำต่อปีกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

มำตรฐำน
ประเด็น
ฝ่ำยงำนบริหำร
ม.2
งำนทัว่ ไป
2.4

ฝ่ำยวิชำกำร
หัวหน้ำสำขำ

ม.1
1.2

ส่วนที่ 4
กำรบริหำรจัดกำรสู่กำรปฏิบัติ
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
กำรดำเนิ น งำนจั ดท ำแผนพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึก ษำของสถำนศึกษำ ที่มุ่งคุ ณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมถึงบุคลำกรของ
องค์กรอื่นๆ ดังนั้น จึงควรเข้ำใจบทบำทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
1. ให้ข้อมูลและร่ วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ควำมต้องกำรของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ วิทยำกรท้องถิ่น กำร
สนับสนุนกับชุมชน คุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ
2. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ
3. พิจ ำรณำให้ ควำมเห็ น ชอบแผนพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึก ษำที่มุ่ งคุ ณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึ กษำของสถำนศึ กษำและแผนปฏิ บั ติกำรประจำปี ตลอดจนกำรใช้งบประมำณและทรั พยำกรอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
4. กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
1. กำหนดเป้ำหมำย นโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำวิทยำลัย
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. กำหนดแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยและเพิ่มประเภทวิชำสำขำ
ที่เปิดสอนในวิทยำลัย
4. เรื่องอื่นๆที่ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย
5. กำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนวิทยำลัย
6. ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของวิทยำลัย
3. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี
1. วิเครำะห์ ศึกษำนโยบำย ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ กระทรวง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัด และสภำพควำมต้องกำรของท้องถิ่นชุมชน สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็น และมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ นำมำกำหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยควำมสำเร็จของงสถำนศึกษำร่วมกับบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

2. ส่ งเสริ มควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในเรื่องกำรประกั นคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำกับคณะครู บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำน และมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำม
กระบวนกำรในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่และแนวทำงควำมร่วมมือของ
คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน สถำนประกอบกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่อในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่
มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5. ร่วมประชุมปฏิบัติกำรและร่วมระดมพลังสมองในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
6. สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก รวมทั้งกำรแก้ไข ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรจัดกำรทำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตำม กระบวนกำรจัดทำแผน รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพของ
แผนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
8. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำนประจ ำปีนำเสนอต่อผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ อง และใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดทำ
แผนพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึ กษำที่มุ่ งคุ ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำของสถำนศึ กษำและแผนปฏิ บัติ กำร
ประจำปีต่อไป
4. รองผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
1. สรุปข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรี ยน ผลงำนดีเด่นของผู้เรีย น ศักยภำพของครู สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัญหำและสภำพควำม
ต้องกำรจำเป็น นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ผู้เรียน สถำน
ประกอบกำรและชุมชน
2. ร่วมประชุมหำรือ สัมมนำ วิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปัญหำและ
ควำมต้องกำรจำเป็น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และเป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ ร่วมกับ
บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งกำหนดเป้ำหมำย/ควำมสำเร็จสู่กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่รับผิดอบ
3. ดำเนินกิจกรรม/โครงกำร สรุปรวบรวมรำยงำนและประเมินผลกิจกรรม/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5. ผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำควำมต้องกำร
ของผู้ปกครองและผู้เรียน กำรช่วยเหลือสนับสนุนสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ

2. ร่วมประชุมหำรือ สัมมนำเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จของสถำนศึกษำกับบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
3. ให้กำรสนั บ สนุ นกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร เพื่อใช้ตำมแผนพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ สู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไป
6. หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
1. นำเสนอและร่วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปั ญญำและวิทยำกรในท้องถิ่น นโยบำยและทิศทำงพัฒ นำชุมชน กำร
สนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรจำกชุมชน กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ
2. ร่วมจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. ให้กำรสนับสนุนกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร เพื่อใช้ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไป
7. บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี
ผู้เรีย นของวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิช ยกำรลำนนำทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตำม
ระเบียบ และข้อกำหนดของวิทยำลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมตำมที่วิทยำลัยฯ มอบหมำยเพื่อ
พั ฒ นำสู่ ค วำมเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญำ ควำมรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

ส่วนที่ 5
กำรวำงแผนกำรกำกับ ติดต่อ ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อให้แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2563 เป็นแนวทำงในกำรนำกลยุทธ์กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
1. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในแต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึง
ผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่กำรทบทวน ปรับปรุงแก้ไขเป้ำหมำย
และกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป
2. กำรประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นกำรประเมินผลในช่วงปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลควำมก้ำวหน้ำและปัญหำ อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย หรือ
กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนให้มีควำมเหมำะสม
3. กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
4. กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจำปีตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ของสถำนศึกษำ และ
รำยงำนผลให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด

