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วิทยาลัยเทคนิคสนัก าแพง 
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ค าน า 
 
 จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อม
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ ตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  และก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

      
      

                    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
                          พฤษภาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจง 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์หรือ
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี และปัจจัยที่ส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดี ได้แก่ การวางแผน ดังนั้นกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษา ดังนี้ 1. เป็นทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้และเข้าใจในทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร        

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 1.5 ข้อมูลด้านอาคาร
สถานที ่1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ  

ส่วนที ่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9  ประเด็นการประเมิน 

ส่วนที ่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   1. วิสัยทัศน์  2. พันธกิจ            
3. กลยุทธ์  4. พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และ 5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
                          พฤษภาคม  2565 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
ค าชี้แจง 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา         1 
ส่วนที่ 2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        16 
ส่วนที่ 3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              19 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
        
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางสมหวัง  โชติการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายภาสกร  ฝั้นอ้าย 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นายบรรจบ  โพธิ์ศร ี

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุธินันท์อร  วัชรเสถียร 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ ์

งานบุคลากร 
นางสาวณัฐพร  คำภิโล 

งานพัสดุ 
นายบรรเจิด  ไวยสุนีย ์

งานวัดผลและประเมินผล 

นางทิฆัมพร   ตอ๊ดแกว้ 

งานบัญชี 
นางรัชนก  แดงต๋ัน 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวสุกัญญา  คนใจด ี

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางสาววีณา  ภิระตา 

ฝ่ายวิชาการ 
นายภาสกร  ฝั้นอ้าย 

 

งานสวัสดิการนักเรียน-
นักศึกษา 

นางสาวนฤมล  สันสอน 

งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน 

นายจตุรงค์   แดงต๋ัน  

งานอาคารสถานที ่
นายจกัรพงศ์  วิชยัชุมภ ู

งานทะเบียน 

นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวกาญจนา  ญาวิละ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม 

 

งานความร่วมมือ 

นางสาวกาญจนา  กวงแหวน 

งานส่งเสริมผลิตผล  
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นายสิทธิชยั  ศรีจันทร์ 

งานกิจกรรมนักเรียน-นกัศึกษา 
นายสิทธิชยั  ไชยวงค์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายวรายุทธ  หลวงกัน 

 

งานปกครอง 
นายอดิสรณ์  โยธานันท ์

แผนกวิชา งานแผนและงบประมาณ 

นายมงคล  มัณฑาลัย 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายบรรจบ  โพธิ์ศร ี

 

งานการเงิน 
นายณัฐภัทร  ตอ๊ดแกว้ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นายสิทธิชยั  ศรีจันทร์ 

งานประกันคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวศิริขวัญ  ตาเปีย้ 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

นางสาวชญาณ์นินท์  สีมาชยัสิน 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางสาวชัญญานุช  ไชยวงค์ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
อัตราก าลัง ประจ าปี  2564   ข้อมูล ณ วันที่  1  เมษายน 2565   ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตราก าลังคนของ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง   มีบุคลากรทั้งสิ้น   498   คน 
ก. ข้าราชการ      12   คน  

1.  ผู้บริหาร    2 คน  
2.  ข้าราชการครู   10   คน  
3.  ข้าราชการพลเรือน    -   คน  

ข. ลูกจ้างประจ า     -    คน  
1.  ท าหน้าที่สอน    -    คน  
2.  ทั่วไป / สนับสนุน    -   คน  

ค. พนักงานราชการ    12    คน  
1.  ท าหน้าที่สอน    12    คน  
2.  ทั่วไป / สนับสนุน    -   คน  

ง. ลูกจ้างชั่วคราว     25   คน  
1.  ท าหน้าที่สอน   8   คน  
2.  ทั่วไป / สนับสนุน    17   คน  
 

ข้อมูลบุคลากร      จ าแนกตามวุฒิการศึกษา    รวม   46 คน 
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน   

- ต ่ากว่า ม.6 - คน  5 คน  5 คน  
- ปวช. / ม.6  - คน  4 คน  4 คน  
- ปวส. / อนุปริญญาตรี  - คน  - คน  - คน  
- ปริญญาตรี  24 คน  8 คน  32 คน  
- ปริญญาโท  5 คน  - คน  5 คน  
- ปริญญาเอก  - คน  - คน  - คน  

รวม  29 คน   รวม  17 คน  46 คน  
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว      จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    รวม  25   คน 
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน   

- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน  - คน  
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน  2 คน  2 คน  
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 7 คน  14 คน  21 คน  
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน  - คน  - คน  
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 1 คน  1 คน  2 คน  

รวม  8 คน รวม 17 คน  25 คน  
 
 

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.3.1  จ านวนนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ข้อมูลจาก  งานทะเบียน ณ วันที่             
20   กันยายน   2564 

1.3.1.1 หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น   811   คน   หน่วย : คน 
 

 

ประเภทวิชา/สาขา 

ประจ าปีการศึกษา 2564  

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

    -  สาขางานช่างยนต์ 55 63 37 155 

    -  สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 25 6 - 31 

    -  สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 96 78 75 249 

    -  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - 18 18 

    -  สาขางานช่างก่อสร้าง 71 47 9 127 

    -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 38 22 95 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

    -  สาขางานการบัญชี 11 4 3 18 

    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 54 25 118 

รวมทั้งสิ้น 332 290 189 811 

หมายเหตุ : ไม่รวมนักเรียนตกค้าง 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

1.3.1.2  หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2564)  รวมทั้งสิ้น   1,113  คน 
1) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   1,113  คน 
3) หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น   -    คน 
4) หลักสูตร ปชด.    -   คน 
5) หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  -    คน 
6) หลักสูตรระยะสั้น ตชด.   -    คน 
7) หลักสูตรอ่ืน ๆ   -   คน 

 
1.3.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา   2563   
 

ประเภทวิชา/สาขา ส าเร็จการศึกษา(คน) 

1.  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

     -  สาขางานช่างยนต์ 18 

     -  สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 16 

     -  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 

     -  สาขางานช่างก่อสร้าง 14 

     -  สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 27 

รวม 83 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

    -  สาขางานการบัญชี 4 

    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 

รวม 16 

รวมทั้งหมด 95 
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1.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
  5. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  6. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 
  7. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ทวิศึกษา) 
  8. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (Credit Bank) 
  9. สาขาวิชาช่างยนต์ (Credit Bank) 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี 
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอ่ืนๆ 
 1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
   1.1 วิชางานบริการยานยนต์ 
   1.2 วิชางานจักรยานยนต์ 
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   2.2 วิชางานช่างกลโรงงาน 
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   3.1 วิชางานช่างเชื่อมโลหะ 
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   4.1 วิชางานคอมพิวเตอร์ 
 5. สาขาวิชาหัตถกรรม 
   5.1 วิชางานผ้า 
   5.2 วิชางานไม้ 
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 6. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   6.1 วิชางานอาหารไทยและขนมไทย 
   6.2 วิชางานอาหารนานาชาติ 
   6.3 วิชางานถนอมอาหารและแปรรูป 
 7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
   7.1 วิชางานประดิษฐ์ 
 8. สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
   8.1 วิชางานธุรกิจจัดตกแต่งพิธีและสถานที่ 
 9. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   9.1 วิชางานปูน 
 

1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 ชื่อภาษาอังกฤษ San Kamphaeng  Technical  College 
 ที่ตั้งสถานศึกษา 76 หมู่ 1 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 
 โทรศัพท์ 053-929079 053-929118 
 เว็บไซต์  www.skptc.ac.th 
 อีเมล   chiangmai02@vec.mail.go.th 
 สีประจ า  เลือดหมูขาว 
 เนื้อที ่  75 ไร่ ......-....... งาน ........-.......ตารางวา 
 มีอาคาร ทั้งสิ้น 18 หลัง 82 ห้อง ดังนี้ 

อาคารอ านวยการ  จ านวน 1 หลัง 16 ห้อง 

อาคารปฏิบัติการ 4,000  จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 

อาคารฝึกงานช่างยนต์  จ านวน 1 หลัง 8 ห้อง 

อาคารศูนย์วิทยบริการ  จ านวน 1 หลัง 12 ห้อง 

อาคารเรียน 2,400  จ านวน 1 หลัง 22 ห้อง 

อาคารฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง 

โรงฝึกงานแผนกก่อสร้าง  จ านวน 1 หลัง   

โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า จ านวน 1 หลัง   

อาคารหอพักชาย  จ านวน 1 หลัง   

อาคารหอพักหญิง  จ านวน 1 หลัง   
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อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) จ านวน 1 หลัง   

บ้านพักนักการภารโรง  จ านวน 2 หลัง   

บ้านพักครู  จ านวน 1 หลัง   

ป้อมยาม  จ านวน 1 หลัง   

โรงจอดรถนักเรียน  จ านวน 1 หลัง   

โรงจอดรถครู  จ านวน 1 หลัง   

ห้องน ้า  จ านวน 1 หลัง   

 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 
 

อาคารอ านวยการ  3 ชั้น 
พ้ืนที่ใช้สอย      1,440.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2539 
งบประมาณท่ีใช้  9,511,511.00 บาท 
- ชั้น  1  ห้องผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการ,งาน
การเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุ,งานสารบัญ,งานบุคลากร,
งานทะเบียน 
- ชั้น  2  ห้องงานหลักสูตรฯ,  งานวัดผลประเมินผล,  
งานแผนฯ,  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา,งานปกครอง 
- ชั้น  3  ห้องประชุม,  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,   

 
 

อาคารเรียน 2400 4 ชั้น 
พ้ืนที่ใช้สอย      2,400.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2539 
งบประมาณท่ีใช้  13,732,768.00 บาท 
- ชั้น  1  หัองพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์,ห้องเรียน 
แผนกสามัญ 
- ชั้น  2  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์,ห้องพักครูบัญชี,
ห้องเรียนบัญชี 
- ชั้น  3  ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ชั้น  4  ห้องเรียนสามัญ 
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อาคารเรียน 4000  4 ชั้น 
พ้ืนที่ใช้สอย      4,000.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2539 
งบประมาณท่ีใช้  19,755,721.00 บาท 
- ชั้น  1  แผนกช่างก่อสร้าง 
- ชั้น  2  ห้องงานกิจกรรมฯ,ห้องพยาบาล 
- ชั้น  3  แผนกช่างไฟฟ้า 
- ชั้น  4  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ (ช่างยนต์) 
พ้ืนที่ใช้สอย      1,040.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2548 
งบประมาณท่ีใช้  5,700,000.00 บาท 
- ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์,  โรงฝึกงานแผนกวิชา
ช่างยนต์  
 
 

 
 

อาคารวิทยบริการ 
พ้ืนที่ใช้สอย      1,088.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2547 
งบประมาณท่ีใช้  7,460,660.00 บาท 
- ชั้น  1  ห้องสมุด 
- ชั้น  2  ห้องประชุม 
 
 

 

โรงอาหารอเนกประสงค์ 
พ้ืนที่ใช้สอย      800.00    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2542 
งบประมาณท่ีใช้  2,753,345.00 บาท 
-  โรงอาหาร,หอประชุม 
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อาคารเทคนิคพื้นฐาน 
ปีที่ก่อสร้าง   2540 
- ห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน,  ห้องเรียนโรง
ฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

 
 

โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า 
ปีที่ก่อสร้าง  2540 
-  โรงฝึกงานไฟฟ้า 
 

 
 
 

โรงฝึกงานแผนกก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้าง   2539 
-  โรงฝึกงานก่อสร้าง 

 

โรงอิฐบล็อก 
ปีที่ก่อสร้าง   2539 
-  โรงอิฐบล็อก 
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บ้านพักครู 6 ยูนิต 2 ชั้น 
ปีที่ก่อสร้าง   2540 
งบประมาณท่ีใช้  2,490,400.00 บาท 
-  บ้านพักผู้อ านวยการฯ, บ้านพักรองผู้อ านวยการฯ, 
บ้านพักครู 
 
 
 

 

บ้านพักนักการภารโรง 
ปีที่ก่อสร้าง   2542 
-  บ้านพักครู, บ้านพักนักการภารโรง 
 
 
 
 
 

 

อาคารชัว่คราว 
ปีที่ก่อสร้าง  2560 
งบประมาณท่ีใช้  100,000.00 บาท 
- อาคารชั่วคราว 
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อาคารหอพักชาย 
ปีที่ก่อสร้าง       2560 
งบประมาณท่ีใช้  200,000.00 บาท 
-  ห้องพักนักเรียนชาย 
 
 
 
 

 

โรงจอดรถครู 
ปีที่ก่อสร้าง   2550 
-  โรงจอดรถผู้บริหาร, ครู 
 
 
 
 
 

 

โรงจอดรถนักเรียน 
ปีที่ก่อสร้าง  2558 
งบประมาณท่ีใช้  538,500.00 บาท 
-  โรงจอดรถนักเรียน 
 
 
 
 

 

ป้อมยาม 
ปีที่ก่อสร้าง  2539 
-  ป้อมยาม, ห้องนอนครูเวร 
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ห้องน ้า 
ปีที่ก่อสร้าง       2558 
งบประมาณท่ีใช้  480,000.00 บาท 
-  ห้องน ้าชาย,ห้องน ้าหญิง 
 
 
 
 

 

สนามฟุตซอล 
พ้ืนที่ใช้สอย      1,053.50    ตารางเมตร 
ปีที่ก่อสร้าง       2555 
งบประมาณท่ีใช้  1,970,000.00 บาท 
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
1.6.1 การวางแผนรับนักเรียนนักศึกษา 
การวางแผนรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 – 2568 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา เป้าหมาย (คน) 
2565 2566 2567 2568 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
     -  สาขางานยานยนต์ 

100 120 140 160 

1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
     -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

60 70 80 90 

1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

40 50 60 70 

1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     -  สาขางานก่อสร้าง 

60 70 80 90 

1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
     -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

20 30 40 50 

1.6 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     -  สาขางานผลิตภัณฑ์ 

20 30 40 50 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
     -  สาขางานการบัญชี 

20 30 40 50 

1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

40 50 60 70 

รวม ระดับ ปวช. 360 450 540 630 
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การวางแผนรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 – 2568 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา เป้าหมาย (คน) 
2565 2566 2567 2568 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
     -  สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

40 50 60 70 

รวม ระดับ ปวส. 40 50 60 70 
 
การวางแผนรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565–2568 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา เป้าหมาย (คน) 

2565 2566 2567 2568 

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 20 20 20 20 
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 20 20 20 20 

1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 20 20 20 20 

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 20 20 20 20 
1.5 สาขาวิชาหัตถกรรม 20 20 20 20 

1.6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 20 20 20 20 
1.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 20 20 20 20 

1.8 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 20 20 20 20 

1.9 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 20 20 20 20 
1.10 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 20 20 20 20 

1.11 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 20 20 20 

1.12 สาขาวิชาการบัญชี 20 20 20 20 
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1.6.2 ประมาณการรายรับ 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร            8,717,520        9,589,272          9,676,447  9,685,165                
2. งบด าเนินงาน          2,919,200          3,211,120         3,240,312        3,243,230  

3. งบลงทุน           2,000,000         2,000,000  - - 
4. งบเงินอุดหนุน            6,482,249          7,130,474         7,195,300        7,201,779  

5. งบรายจ่ายอื่น           1,516,900          1,668,590          1,683,759        1,685,276  

6. เงินบ ารุงการศึกษา            300,000            330,000            333,000          333,300  
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  21,935,869 23,929,456 22,128,818 22,148,750 

 
1.6.3 ประมาณการรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

2565 2566 2567 2568 
งบบุคลากร  

- เงินเดือน 4,745,400        4,982,670         4,994,540        4,995,130  

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,400,920        3,570,970         3,579,470        3,579,890  
งบด าเนินงาน          

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,680,000        1,764,000         1,768,200        1,768,410  
- ค่าสาธารณูปโภค 723,000           759,150            760,950          761,050  

งบลงทุน   

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 2,000,000        2,000,000      
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง          

งบเงินอุดหนุน   

- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9,894,206       10,388,900        10,413,651      10,414,890  
........         

งบรายจ่ายอ่ืน  

- โครงการอื่น ๆ 1,516,900        1,592,700         1,596,535        1,596,730  
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 23,960,426      25,058,390       23,113,346     23,116,100  
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ส่วนที ่2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้            
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9  ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ (1.1) ด้านความรู้  (1.2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ (1.3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  4 ด้ าน ได้แก่                 
(2.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  (2.3) ด้านการบริหารจัดการ    
(2.4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน  ได้แก่      
(3.1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (3.2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา อาชี วศึกษาให้มีความรู้        
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 1.1 ด้านความรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 (ไม่รวมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ เช่น เรือนจ า, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ   
หยาดฝน, วัดดอนจั่น) 
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 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 (ไม่รวมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ เช่น เรือนจ า, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
หยาดฝน, วัดดอนจั่น) 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 (ไม่รวมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ เช่น เรือนจ า, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ   
หยาดฝน, วัดดอนจั่น) 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ           

ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ  และวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
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 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดท านวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ไว้ดังนี้ 
 “มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน  ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ  โดยในแต่ละ 
พันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่  2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน  

พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

พันธกิจที่ 4 พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรและมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ         
จัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
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3.3 กลยุทธ์ (Strategy)  

         หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1. 
 
 
 

 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
คว ามรู้  ทั กษะ  คุณ ธรรม  จริ ยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่ าง ๆ ให้ เป็น ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

2. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 

3. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
3 

 

พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. พัฒนาให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

4 พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตร

และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

5 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่      
สื่อและแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ 
บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

2. ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

6 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การ
จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้
ส าม าร ถ น า ไป ใช้ ป ระ โย ช น์ ได้ ต าม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

1. ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ดท าน วั ต ก รรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่  
สู่สาธารณะชน 

 

 หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 

 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและ

แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีความรู ทักษะ และการประยุกตใช เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ อาชีวศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2.  กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา        

 2.1.1 เป้าประสงค์ 

        ผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
 2.1.2 แผนงาน โครงการ 

  1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี

การศึกษา  2564  
 2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1)  จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

   2)  ผู้เข้าสอบสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่าน  ร้อยละ 80% 

   3)  ผลการสอบ V-net ของผู้เข้าสอบอยู่ในระดับดี 

4)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 100% ของผู้จบการศึกษา 

5)  สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 100% 
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   

  2.2.1 เป้าประสงค์ 

          ผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ   ปีการศึกษา 

2565 

   2. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 

   3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด  

  1)  ผู้เรียนระดับ ปวช.3 เข้าร่วโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการร้อยละ 80% 

  2)  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ 

  3)  ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 

  4)  ผู้เรียนมีอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน 

  5)  ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะฯ ร้อยละ 80% 

  6)  นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะฯ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ

จังหวัด ระดับภาค 

  7)  สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 100% 

 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความ

รับผิดชอบ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

  2.3.1 เป้าประสงค์ 

          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  

ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2565 

   2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ประจ าปีการศึกษา 

2565 

   3. โครงการวันส าคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   4. โครงการวันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจ าปีการศึกษา 2565 

   5. โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 

   6. โครงการวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   7. โครงการวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2565 

   8. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   9. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 

   10. โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   11. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน (สันก าแพงเกมส์) ประจ าปีการศึกษา 2565 

   12. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ประจ าปีการศึกษา 2565 

   13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2565 

   14. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2565 

   15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   16. โครงการวันส าคัญของชาติ (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) 

   17. โครงการวันส าคัญของชาติ (วันปิยมหาราช) ประจ าปีการศึกษา 2565 

   18. โครงการท าบุญวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ประจ าปีการศึกษา 2565 

   19. โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   20. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2565 

   21. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปรจ าปี 2565 

   22. โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565 

   23. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

   24. โครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

   25. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา  2565 

   26. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2565 

   27. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

   28. โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด 

   29. โครงการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

   30. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

   31. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ 

   32. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 

   33. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   34. โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ประจ าปี

การศึกษา 2565 

   35. โครงการเตรียมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565 

   36.  โครงการประดับแถบสองสีและพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   37. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 

   38. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (รจช.) ประจ าปีการศึกษา 

2565 

   39. โครงการเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค/ชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

   40. โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2565 

 2.3.3 ตัวช้ีวัด 

  1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ  80%  ของกลุ่มเป้าหมาย 

  2)  สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 100% 

  3)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  4)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  5)  ผู้ เข้าร่วมโครงการศรัทธา เห็นคุณค่า และความส าคัญของชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

  6)  นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

  7)  นักเรียนมีความรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 

  8)  นักเรียนใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศและสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ 

  9)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

  10)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีทัง้ทางร่างกาย และทางจิตใจ 

  11)  นักเรียนมีการฝึกการเป็นผู้น าที่ดี  มีความเป็นประชาธิปไตย  และไม่เกี่ยวข้องกับยา

เสพติด   

  12)  นักเรียนเข้าใจกระบวนการและระบบการท างานในสถานประกอบการ   

  13)  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและจัดท าประกันอุบัติเหตุทุกคน 

  14)  ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  15)  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจถึงการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ

สังคมการท างาน 

  16)  งานแนะแนวสามารถเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นช่องทางการติดตามข้อมูล

ภาวะการมีงานท าหรือการศึกษาต่อ 

  17)  งานแนะแนวติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย   

  18)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านภาษาและทักษะที่ส าคัญในการอยู่

ร่วมกับสังคม  และการประกอบอาชีพ 

  19)  จัดประชุมวิชาการ อวท. และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินองค์การ

มาตรฐานดีเด่น 

  20)  นักเรียน ปวช.1 ผ่านการประดับแถบสองสีและพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ เดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  

  21)  จัดท าบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน 

  22)  ลดปัญหาการออกกลางคัน 80% เทียบกับแรกเข้าของรุ่น 

  23)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ ปกครอง  ในการติดตาม

นักเรียน 

  24)  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 พันธกิจที่  2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน  

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน 

2.  กลยุทธ์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน            

โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 

   หลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 2.1.3 ตัวช้ีวัด 

 1)  หลักสูตรมีการพัฒนาในทุกสาขางาน 100% 

2)  หลักสูตรสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

3)  สถานประกอบมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรทุกสาขางาน 

4)  ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านหลักสูตร 100% 

5)  ครูผู้สอนพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6)  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

7)  ครูผู้สอนจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 

8)  ครูผู้สอนจัดท าแบบบันทึกผลการเรียนตามสภาพจริงทุกรายวิชา 
9)  มีการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10)  ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ  

1. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
 2.  กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  3 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

 2.1 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้รับการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2.1.1 เป้าประสงค์ 

   เพ่ือพัฒนาให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้รับการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการอบรมงานวัดผลและประเมินผล 

   2. โครงการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงกลมเกลียวประจ าปีการศึกษา 2565 

 2.1.3 ตัวช้ีวัด 

  1)  ครูมีความรู้และเข้าใจการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

  2)  ครูเป็นผู้บันทึกผลการเรียนของนักเรียนตามรายวิชาที่สอนในระบบ ศธ.02  

  3)  ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80% 

  4)  ข้อมูลประวัติครูและบุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 

  5)  มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก เกษียณอายุราชการและย้าย 

เข้ามาด ารงต าแหน่งทุกครั้ง 

  6)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีโอกาสศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองส่งผลให้

การพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  7)  ครูผ้สอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) 

  8)  ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษา) ID Plan 

  9)  ครูผู้สอนเข้าร่วการอบรม/พัฒนาตนเอง  อย่างน้อย 12 ชม. ต่อปี 
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พันธกิจที่ 4  พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรและมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรและมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 4  พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรและ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2.1 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 

   เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 

   2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

  1)  ครผูู้สอนมีองค์ความรู้ ในการสร้าง และพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

  2)  ครูผู้สอนจัดท านวัตกรรมหรือสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

  3)  มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/โครงการ  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง  

  4)  มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสาขางานช่างเชื่อมโลหะ 

  5)  มีการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาสาขางานช่างยนต์ 

  6)  มีการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาสาขางานช่างไฟฟ้า 

  7)  นักเรียนระดับ ปวช.2 เข้าร่วมการฝึกประสบการวิชาชีพทุกสาขางาน 

   8)  นักเรียนระดับ ปวช.2 เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  

   9)  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และทักษะนักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาชีพ 
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 พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.  วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 กลยุทธ์ที่  7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 

   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

   2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

   3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

   4. โครงการจัดท าวารสาร 

   5. โครงการปรับปรุงบอร์ดไวนิล 

   6. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 

   7. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องท างานฝ่ายวิชาการ 

   8. โครงการปรับพ้ืนโรงงาน และท าพ้ืน Epoxy 

   9. โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

   10. โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี 

   11. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   12. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   13. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล  ประจ าปีการศึกษา  2565 

   14. โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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   15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงิน 

   16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบัญชี 

   17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 

   18. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

 2.1.3 ตัวช้ีวัด 

  1)  ทุกงานในฝ่ายวิชาการได้การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 100% 

  2)  ทุกงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรได้การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 100% 

  3)  ทุกงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 100% 

  4)  ทุกงานในฝ่ายพัฒนาแผนงานและงบประมาณได้การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 100% 

  6)  ทุกแผนกวิชาได้การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 100% 

  7)  มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ 

  8)  มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างสม ่าเสมอ 

  9)  มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานและห้องพักครูให้เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนการสอน 

  10)  จัดท าวรสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ 

  11)  มีการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย 

  12)  ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

  13)  จัดท าสัญญาเช่ารายเดือนเครื่องถ่ายเอกสาร 

  14)  มีระบบเครือข่าย (WIFI) ครอบคลุมทุกพ้ืนทั่วทั้งสถานศึกษา 

  15)  มีระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับการบริหารองค์กร  งานบริการและ

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  16)  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่าง

ทั่วถึง 
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 2.2  กลยุทธ์ที่ 8 ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  

  2.2.1 เป้าประสงค์ 

   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

 2.2.2 แผนงาน โครงการ 

 1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 

  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2565  

   3. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

 2.2.3 ตัวช้ีวัด 

  1)  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 

  2)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  3)  ครูจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับบุคคล 

  4)  แผนกวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับแผนกวิชา 

  5)  สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และรายงานให้หน่วยงานต้น

สังกัด 

  6)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

   7) สถานศึกษาท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ  
 

พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  1.  วัตถุประสงค์ 

   สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  2.  กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

      2.1 กลยุทธ์ที่   9  สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ       ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  2.1.1 เป้าประสงค์ 

   เพ่ือสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
   1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
   2.  โครงการ Fix It Centerฯ 
   3.  โครงการอาชีวะอาสาฯ 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1)  จ านวนผู้เรียนที่ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ 

    2)  จ านวนผู้บริหาร  ครู บุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Fix It Centerฯ 

    3)  จ านวนผู้บริหาร  ครู บุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสาฯ 

    4)  การลงนามความร่วมมือ MOU  กับชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

    5)  จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชุมชนในเขตพ้ืนที ่

 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

  1.  วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

  2.  กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

  2.1 กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย        
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

   2.1.1 เป้าประสงค์ 

   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครู นักเรียน-นักศึกษาให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
   1.  โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 
   2.  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 

 1)  โครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 ผลงาน 
 2)  ครูผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน าความรู้  ทักษะและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใน

การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3)  ครูผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ในสถานศึกษา 
 4)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ในสถานศึกษา 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

3.6  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3  
ที่ ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ครบ ตาม
ห ลั ก สู ต ร ได้ รั บ ก ารป ระ เมิ น
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุก
สาขาวิชา มีความรู้ทักษะเพ่ือ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

2 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ประจ าปีการศึกษา  2564 

- เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 
เข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
- เพ่ือน าผลการทอสอบฯไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

- นักเรียนผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 65 
- นักเรียนมีความตระหนักถึง
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 
เข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  คิดเป็นร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการเป็น

ผู้ประกอบการปีการศึกษา 2565 
- เพ่ื อสร้างต้ นแบบธุรกิ จที่ มี
ศักยภาพในระดับสถานศึกษา 
- เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่
รับการบ่มเพาะในการช่วยเหลือ
ด้านธุรกิจร่วมกัน 

- กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ  80 

2 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นั ก เรี ย น มี งาน ท า   มี ร าย ได้
ระหว่างเรียน 
- เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการเรียนการ
สอนมาสู่การปฏิบัติจริง 

- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการม
มีรายได้ 
-ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

- เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
วิชาพ้ืนฐาน 
 

- นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐานในระดับ อศจ. 
ต่อไป 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2565 
เพ่ื อ อบ รม อบ รม ส ร้ า งค ว าม
ความรู้และความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พรรณไม้ 

อบรมสร้างความความรู้และ
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พรรณไม้ ให้แก่  ครู  บุคลากร
และนักเรียนแกนน า  เข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน  48 คน 

- ครู  บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน  48 คน 

2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

- เ พ่ื อ ส ร้ า งบ รรย าก าศ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในสถานสถานศึกษา
ให้ดีขึ้น 
- เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและจิตส านึกที่ดีต่อ
การรักษาความสะอาด 

- สถานศึกษามีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ดี 
- นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
จิตส านึ กที่ ดี ต่ อการรักษ า
ความสะอาด 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการใน
ระดับดี 

3 โครงการวันส าคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นั ก เรียน ได้ รับการปลูกฝั ง
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า ร รั ก ช าติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4 โครงการวันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจ าปีการศึกษา 
2565 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และความส าคัญของชาติ สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นักเรียน ศรัทธา เห็นคุณค่า 
และความส าคัญ ของชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

5 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ
ความกตัญญกูตเวทีต่อคร ู

 

นักเรียนได้แสดงความเคารพ
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

6 โครงการวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และความส าคัญของชาติ สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นักเรียน ศรัทธา เห็นคุณค่า 
และความส าคัญ ของชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

7 โครงการวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และความส าคัญของชาติ สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นักเรียน ศรัทธา เห็นคุณค่า 
และความส าคัญ ของชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

8 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

เพ่ือให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ใหม่
เข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ อวท.
และชมรมวิชาชีพ 

นักเรียนระดับ ปวช.1 ใหม่ 
เข้าร่วมปฐมนิเทศและสมัคร
สมาชิกชมรมวิชาชีพ 

นักเรียนระดับ ปวช.1 เข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ  
100 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

10 โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก เรี ย น ท า
กิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพร่างกาย 

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

11 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน (สันก าแพงเกมส์) ประจ าปีการศึกษา 
2565 

- เพ่ื อ เชื่ อมความสามั คคีของ
นักเรียน ในแต่ละแผนกวิชา 

- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและจิต 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้านการ
จรรโลงใจ และความมีน ้าใจเป็น
นักกีฬา 

นักเรียนทุกแผนกวิชาความ
ส า มั ค คี ข อ ง นั ก เ รี ย น            
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง    
มีสุขภาพจิตที่ดี 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

12 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเกิดทัศนคติที่ดีต่ององค์กร  
และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมทีม 
 

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
ทุ กชมรมมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ
องค์กร  และมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมทีม 

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
เข้ าร่ วมโครงการคิด เป็ น  
ร้อยละ  80 

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 
2565 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่
นักเรียน 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่
นักเรียน 

นั ก เรี ย น ระดั บ  เข้ า ร่ ว ม
โครงการคิดเป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

14 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ใน
การเลือกตั้งนายก อวท. 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

นักเรียนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

16 โครงการวันส าคัญของชาติ (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และความส าคัญของชาติ สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นั ก เรียน ได้ รับการปลูกฝั ง
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า ร รั ก ช าติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

17 โครงการวันส าคัญของชาติ (วันปิยมหาราช) ประจ าปีการศึกษา 
2565 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และความส าคัญของชาติ สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นั ก เรียน ได้ รับการปลูกฝั ง
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า ร รั ก ช าติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

18 โครงการท าบุญวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ประจ าปี
การศึกษา 2565 

เพ่ือเป็นการร าลึกถึงบุคคลส าคัญ
ในการก่อตั้งวิทยาลัยและเฉลิม
ฉลองในวาระส าคัญที่วิทยาลัย
ครบ 26 ปี  
 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการใน
ระดับด ี
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

19 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ในสถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพตามสาขาที่
เลื อก เรี ยน  โดย เรียนอย่ างมี
จุดมุ่งหมายและมีเจตคติที่ดีต่อ
สาขาวิชาที่ก าลังเรียน 

นั ก เรี ย น  มี แ น ว ท า ง ใน
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ แ ล ะ มี แ ร ง
บันดาลใจในการเรียนมากขึ้น 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

20 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ื อคั ด เลื อกตั วแทนนั กกีฬ า
ประเภทต่าง ๆ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

จ านวนกีฬาประเภทต่าง ๆ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

21 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจ าปี 2565 เพ่ือให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ใหม่
เข้าใจแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ
ต่างๆ เกี่ยวกับ สถานศึกษา   

นักเรียนระดับ ปวช.1 ใหม่ 
เข้าใจแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ
ต่างๆ เกี่ยวกับ สถานศึกษา   

นักเรียนระดับ ปวช.1 เข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ  
80 

22 โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2565 

เพ่ือให้นักเรียน ในวิทยาลัยมี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

นัก เรียนระดับชั้นปวช .1–
ปวช.3 ได้รับความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพและสวัสดิการที่
ดี 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1–
ปวช.3 ทุกคน 

23 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 เพ่ือตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง 

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1–
ป วช .3  เข้ า รั บ ก า รต รว จ
สุขภาพ มีสุขภาพที่ดี และมี
ความรู้เบื้องต้นในการรักษา
สุขภาพ 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1–
ปวช.3 ทุกคน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

24 โครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

จั ด โค ร งก ารปั จ ฉิ ม นิ เท ศ
นั ก เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

25 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา  2565 เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตน
ของนักเรียน  ให้รู้จักตนเองมาก
ขึ้น ในด้านความรู้ความสามารถ 
และความถนัดของตน รู้จักการ
จัดการศึกษาในวิทยาลัย 

นักเรียน ม.3 เขตพ้ืนที่ อ.แม่
ออน , อ.สันก าแพง , อ.ดอย
สะเก็ด , อ.เชียงดาว , อ.พร้าว
, อ.เวียงแหง , อ.สะเมิง และ 
อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่    

จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้า
ศึกษาในสถานศึกษา 

26 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู
ในวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

นักเรียนระดับ ปวช.3 

27 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2564 

เพ่ือติดตามประเมินผลนักเรียน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

มี ก ารติ ด ต ามป ระ เมิ น ผล
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ บ
การศึกษา   ปละ 1 ครั้ง 

มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่
ศึ กษาต่ อ  มี งานท า  ห รือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

28 โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่
นักเรียน 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่
นักเรียน 

นั ก เรี ย น ระดั บ  เข้ า ร่ ว ม
โครงการคิดเป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
29 โครงการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสใน

การรับฟังปัญหาด้านการเรียน 
และพ ฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น 
นักศึกษาโดยตรง 

ผู้ปกครองได้รับฟังปัญหาด้าน
การเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษาโดยตรง 

ผู้ปกครองและนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ  
80 

30 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

- เ พ่ื อ ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด ค ว าม
ภาคภูมิ ใจในความส าเร็จทาง
การศึกษา   

จั ด พิ ธี ม อ บ ใบ ป ร ะ ก า ศ
นั ก เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

นักเรียนระดับ เข้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ  80 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วย
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง สามารถเข้าห้องเรียน
เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์
ด้วย แพลตฟอร์มออนไลน์  

นักเรียนเรียนรู้ในห้องเรียน
แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย
แพลตฟอร์มออนไลน์ ครบ
ทุกวิชา 

32 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
และทักษะด้านภาษาไทยของ
ผู้เรียน 

มี ก า ร พั ฒ น าผู้ เรี ย น ให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 

33 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียน 

มี ก า ร พั ฒ น าผู้ เรี ย น ให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

34 โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
หน่วย ประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

นั ก เรียน เข้ าร่ วม โครงการ
ประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อน าค ตแห่ งป ระ เท ศ ไท ย 
ระดับหน่วย 

นักเรียน ชั้น ปวช.1 - ปวช.
3 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90%   

35 โครงการเตรียมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน อวท. ระดับจังหวัด 

เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน อวท. ระดับจังหวัด 

ผลการประเมิน อวท. 

36 โครงการประดับแถบสองสีและพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

พ่ื อ ให้ นั ก เรียน  ชมรมลู ก เสื อ
วิ ส ามัญ ได้ เข้ าร่ วม พิ ธี เต รียม
ลูกเสือวิสามัญ 

นักเรียน ลูกเสือวิสามัญน า
ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ป รั บ ใช้  
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 
เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ  80 

37 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือให้
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
วินัยข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ
ตน ตามหลักสูตรของวิชาลูกเสือ 

นักเรียน ลูกเสือวิสามัญน า
ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ป รั บ ใช้  
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 
เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ  80 

38 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (รจช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือให้
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
วินัยข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ
ตน ตามหลักสูตรของวิชาลูกเสือ 

นักเรียน ลูกเสือวิสามัญน า
ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ป รั บ ใช้  
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 
รจ ช .เชี ย ง ให ม่  เข้ า ร่ ว ม
โครงการคิดเป็นร้อยละ  80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
39 โครงการเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 

ระดับภาค/ชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
เพ่ือให้ลูกเสือมีการพัฒนาด้าน
การท างานระบบหมู่  มี ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ
โรเวอร์  ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือสร้างพลังสามัคคี 
แ ล ะ ส าม า ร ถ เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณภาพชีวิตให้กับตนเอง 

ผู้ ก า กั บ ลู ก เสื อ วิ ส า มั ญ 
ลูก เสือ โรเวอร์  วิทยาลัย 
เทคนิคสันก าแพง 

40 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา  2565 

เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน
ใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2565 

จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน
ใหม่   ป ระจ าปี ก ารศึ กษ า  
2565 จ านวน  100  คน 

ความพึงพอใจของผู้เรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน   สถานประกอบการและตลาดแรงงาน  
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่าง

เป็นระบบ 
- เ พ่ื อ พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและสถานประกอบการ 
- เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และสนองตอบตามศักยภาพ 
ผู้เรียนรายบุคคล 

สถานศึกษามีหลักสูตรและ
ก ระบ วน ก าร เรี ย น รู้ ฐ า น
สมรรถนะที่ทันสมัยมีสาระ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สถานศึกษามีกระบวนการ
เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย
สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนร้อยละ 100 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมแล ะความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการอบรมงานวัดผลและประเมินผล 
 

เพ่ื อให้ ครูผู้ สอนได้ทราบและ
เข้าใจหลักการของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

ครูผู้สอนสามารถวัดผลและ
ป ระ เมิ น ผ ล ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการ
ทุกคน 

2 โครงการ วท. สันก าแพงกลมเกลียวประจ าปีการศึกษา 2565 
 

- เพ่ือให้ครูและบุคลากร คนได้รับ
การประเมินการปฏิบัติงาน 
- เ พ่ื อ จั ด ท า ป ร ะ วั ติ ค รู แ ล ะ
บุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและสาน
ความสัมพันธ์ในองค์กร 
- เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงาน
เพ่ื อ  พัฒ นาตนเองในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- มีจ านวนครูตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ระดับดีมาก  
- ครูมีทะเบียนประวัติครบ 
- ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปี
ละ 2 ครั้ง  
- มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ 
และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้าย
ออก เกษียณอายุราชการและ
ย้าย เข้ามาด ารงต าแหน่ง 
- ค ณ ะ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สันก าแพงได้ไปศึกษาดูงาน  

- จ านวนครูตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- ค รู มี ท ะ เบี ย น ป ระ วั ติ     
ร้อยละ 100  
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการ
จั ด กิ จ ก ร รม ร้ อ ย ล ะ  8 0     
ขึ้นไป 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

พันธกิจที่ 4 พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 - เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ในการ 
จัดสร้าง และพัฒนา สื่อการเรียน
การสอน 
- เพ่ือให้ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
- เ พ่ื อ ให้ มี สื่ อ  เท ค โน โล ยี  
สารสน เทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า 

ครูวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง
สร้าง และพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ใน
การจัดเรียนการสอน 

ครูจ านวน 30 คน มีองค์
ความรู้  ในการสร้าง และ
พัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน 

2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

- เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เ พ่ิ มทั กษะ 
สร้างเสริมประสบการณ์ และ
พัฒนาวิชาชีพตามสภาพความ
เป็นจริงอย่างมีเหตุผล 
- เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน ได้ รู้ ถึ งสภ าพ
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานจริงอย่างมี
เหตุผล 

- นักเรียน ปวช. 2 เข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ   
- นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
วิช าชีพและทั กษะชี วิ ต ใน
สาขาวิชาชีพที่เรียน 

- นักเรียน ปวช. 2 ทุกคน 
เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ   
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แ หล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของส านักงานที่
ช่วยเพ่ือประสิทธิภาพระบบงาน
บริหารงานทั่วไป 

มี งบ ป ระ ม าณ ใน ก า ร จั ด
เตรียมการรับรองผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
ประจ าเดื อนของวิทยาลั ย 
จ านวน 50 คน 

การจัดเตรียมการรับรอง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนของ
วิทยาลัย จ านวน 50 คน 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในสถานศึกษา 

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี
บรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 

ระบบสาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา  สะอาด พร้อมใช้
ง า น  แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการจัดท าวารสาร เพ่ือจัดท าวรสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมในสถานศึกษา 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ในสถานศึกษาให้แก่บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกทราบ 

มี วรส ารป ระชาสั ม พั นธ์
วิท ยาลั ยฯ  อย่ างน้ อย  1 
ฉบับต่อเดือน 

5 โครงการปรับปรุงบอร์ดไวนิล เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง บ อ ร์ ด ไ ว นิ ล
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ กิ จ ก ร รม ใน
สถานศึกษา 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ในสถานศึกษาให้แก่บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกทราบ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

6 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เสียงตามสายภายในสถานศึกษา 

ระบบเสียงตามสายพร้อมใช้
งาน  

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องท างานฝ่ายวิชาการ เพ่ื อจั ด  ป รั บ ป รุ ง  แ ละส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องท างานฝ่ายวิชาการ 

ห้ อ งท า งาน ฝ่ าย วิ ช าก าร       
มีบรรยากาศที่ดี   เหมาะสม
และเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

8 โครงการปรับพ้ืนโรงงาน และท าพ้ืน Epoxy เพ่ือปรับพ้ืนโรงงาน และท าพ้ืน 
Epoxy 

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี
บรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

9 โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ื อจั ด  ป รั บ ป รุ ง  แ ละส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ห้ อ ง เรี ย น แ ผ น ก วิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์มีบรรยากาศที่
ดี  เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

10 โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี เพ่ื อจั ด  ป รั บ ป รุ ง  แ ละส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนแผนกวิชาการ
บัญชี 

ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี
มีบรรยากาศที่ดี   เหมาะสม
และเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

11 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือพัฒนาห้องพักครูสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ห้ อ ง พั ก ค รู ส า ข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง จ านวน 1 
ห้อง 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

เพ่ื อจั ด  ป รั บ ป รุ ง  แ ละส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนและห้องพักครู
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ห้ อ งเรี ยน และห้ อ งพั กค รู
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี
บรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

13 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล  ประจ าปี
การศึกษา  2565 

เพ่ือให้ครู นักเรียน และบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ ได้รับบริการสุขภาพ
เบื้องต้นทันที เมื่อเจ็บป่วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุ 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

14 โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็ว 
มีความพร้อมด้านเอกสาร การ
จัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ 

เพ่ือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

มีความพร้อมให้บริการถ่าย
เอกสารอย่างสม ่าเสมอ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงิน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของส านักงานที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 

ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  เพ่ือ
ช่ วย เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ใน
ระบบงาน 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบัญชี เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของส านักงานที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 

ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  เพ่ือ
ช่ วย เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ใน
ระบบงาน 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของส านักงานที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 

ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  เพ่ือ
ช่ วย เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ใน
ระบบงาน 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

18 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่ มี ร ะ บ บ ก า ร
อินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียน 

สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบการอิน เทอร์ เน็ตที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 

คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่8 ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  

 
 

 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 เ พ่ื อ จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจ าปี 2566 
แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี  
2566 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค ณ ะ ค รู แ ล ะ 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง จ านวน 50 คน 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565   

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับให้กับคณะครูและบุคลากร
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค ณ ะ ค รู แ ล ะ 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพ ง จ าน วน  50  คน
ความเข้าใจในการประเมิน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ กษ าข อ ง
สถานศึกษา   

3 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

เพ่ือจัดท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และหน่ วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีการศึกษา 2565 

จัดท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มข้ึน 

สถานศึกษาจัดท าความ
ร่วมมือกับสถานประการ 
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ภ าค รั ฐ
เพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ 

การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับ
ประชาชนที่สนใจ และกลุ่มอื่นๆ 

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
และ 108 อาชีพ ในหลักสูตร
ต่ างๆของผู้ เข้ าอบรมตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นและ 108 
อาชีพ 

2 โครงการ Fix It Centerฯ เพ่ือบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
การเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน 
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้าประปา 
แล ะส าธารณู ป โภ ค อ่ืน ๆ  ใน
ครัวเรือน 

นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
การท างานด้านวิชาชีพจาก
การป ฏิ บั ติ จ ริ งและท าให้
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ใน
การดูแลรักษาเครื่องใช้ต่างๆ 
ช่วยลดรายจ่ายโดยการยืด
อายุการใช้งานของเครื่องมือ 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 

3 โครงการอาชีวะอาสาฯ เพ่ือให้บริการดูแล ตรวจสภาพ
รถยนต์  รถจักยานยนต์  และ
บริการด้านอ่ืนๆแก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

บ ริ ก ารดู แ ล  ต รวจสภ าพ
รถยนต์ รถจักยานยนต์ และ
บริการด้านอ่ืนๆแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับดี 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2565 - 2568 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพ ร่สู่    
สาธารณะชน 

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   ให้สามารถน าไปใช้ประโย ชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณะชน 

 
 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
- เพ่ือจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
จ านวน  1 เรื่อง 
- เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
และความสนใจในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้เรียนมีทักษะ  ความรู้  ได้
แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ 

โค ร ง งาน วิ ท ย าศ าส ต ร์   
ระดั บ   ป วช . จ าน วน  1 
โครงงาน 

2 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จัก
ประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์
โดยอาศัยความรู้ทางดา้น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ 

สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของ
นั ก เรี ยน  อัน เกิ ด จ ากการ 
ประยุกต์ความรู้และทักษะ
วิช าชีพ ในการพัฒ น าองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้วยการ
เพ่ิม ขีดความสามารถด้าน
การวิจัยพัฒนา 

จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 








































