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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 ตั้งอยู่เลขที่ 98/12  หมู่ที่ 2  ถนนโพธาราม  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
50300 โทรศัพท์  053 -210057-8 โทรสาร  053-225181 Website www.lcc.ac.th   
E–mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
1.2 สังกัด (   ) สพฐ.     (  ) สช.      ( √ ) สอศ. (   ) มท.    (  ) อื่น ๆ   ระบุ   
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
2. ลักษณะชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการก ากับ
ดูแลของเทศบาลต าบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
 ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)  
วัดข่วงสิงห์  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีต ารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์ 

 
3. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษาจ ากัด  ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจ านงที่จะให้ 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุดทั้งทาง  
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 



 

 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2528 
โดยตั้งอยู่เลขท่ี 168/1 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 8 ไร่เศษ จากสถิติการรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏ
ว่ามีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้สถานที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อีกต่อไป 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ท าการย้ายโรงเรียน มายังสถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารส านักงาน 
อาคารทุกหลังได้ท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่  
20 ถึง 1,500 คน  และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อรวมทั้งสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายใน
โรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย 
 ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนาตามใบอนุญาต
เลขทีช่ม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาว
วิไลรัตน์  เกียรติไชยากรเป็นผู้จัดการ และ    นางคนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อ านวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของวิทยาลัยฯ  คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” และค าขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE” 
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 4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

นางอุบลรตัน์  แสงสุวรรณ 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ 

นางวิไลกุล  ปัญญาพรหม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

และงานบริการชุมชน 

นางสาวนารี  วังโสภา 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางสาวเพญ็ศรี  ขัดสงคราม 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและ

หัวหน้างานทะเบียน 

นายกมล  รุ่งพิทักษ์มานะ 
หัวหน้างานการบัญช ี

นางสาวเพญ็ศรี  ขัดสงคราม 
หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 
 

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์ 
หัวหน้างานพัสด ุ

นางอุบลวรรณ  พทุธิมานนท์
หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์

นางสาวยุวดี  บุตรจันทร์ 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี

นางอุบลรัตน์  แสงสุวรรณ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นายอคัรเดช  เสนาเจรญิ 
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

นายอคัรเดช  เสนาเจรญิ 

หัวหน้าสาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 

นางสาวไอยลิล  จุมปา 
หัวหน้าสาขา 

วิชาภาษาต่างประเทศ  

นางพวงพลอย  ขันเลข 
ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

นางสาววิไลรตัน์ เกยีรติไชยากร 
ผู้จัดการ 

นางสาวกลุวดี  เกียรติไชยากร 
ผู้รับใบอนุญาต 

นางทพิย์วรรณ  พบิลูนันท ์
ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
และหัวหน้าการเงิน 

 

นางสาวสันทนา  โรจนพ์านิชกลุ 
หัวหน้างานวทิยบริการ 

และห้องสมุด 
 

นางแรมจันทร ์ เขื่อนพันธ์ 
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน 

 

นางสาวนารี  วังโสภา 
ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ/หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา 
 

นายสุเทพ  แก้วจรัญ 

ท าหน้าทีร่องผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน
นักศึกษาและหัวหน้างานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

 

นางน ้าหวาน  สุจริตพานิช 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

 

นางอุษณยี์  ไชยค้าปนั 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 

การค้าและการประกอบธุรกิจ 

นางพรรณี  สถติเมธากลุ 
หัวหน้างานครูที่ปรกึษา 

นายยงยทุธ  ยงยศ 
หัวหน้างานปกครอง 

นายอิฐิรัตน์  ตาปวน 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 

และการจัดหางาน 

นางเกษสุดา  อินทชัย 
หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

ดร.วัชระ  ตนัตรานนท ์
ประธานกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

นางสพุรรณ ี  หมุดค้า 
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลกี/ 
งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี

 

นางฐาณิญา  ถาวร 
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 

 

นางวิไลกุล   ปัญญาพรหม 
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

นายวิเชยีร  ตาเจรญิเมือง 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน 

นางอุษณีย์  ไชยค้าปัน 
หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

นายกิตติพงศ์  สว่างทิศ 
หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 

นางสาวทัศนีย์  คฤหเตชะ 
หัวหน้างานกิจการ 
นักเรียน นักศึกษา 
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5. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

 
ชื่อวิทยาลัย 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 อักษรย่อ  พ.ล.น. 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 อักษรย่อ  L.C.C. 
 
 
เพลงประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
มาร์ชพณิชยการลานนา 
L.C.C. MARCH 
 

มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา  เรามุ่งมั่นในการศึกษา 
 เพียรฝึกวิชาพัฒนาสู่ตน    ดังสากลเจริญก้าวไกล 
 ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีกีฬาเราก็เข้มแข็ง  เราร่วมแรงกันชูธงชัย 
 เราทันสมัยในนันทนาการ   ฝึกช านาญการดีเด่นดัง 

เรื่องการศาสนาฟ้าบันดาล  การน้อมน าค าสอนสั่ง 
 ด้วยดวงจิตมุ่งหวังทั้งดวงมาลย์            พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ์ 
 มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา   เรียนวิชาพาตนสู่ฝัน 
 เรียนเพ่ือสร้างสรรค์สังคมสุขสมใจ   พัฒนาชาติไทยไชโย 
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพและ
เป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างคนดีมีความสามารถไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีฟ้า – ทอง เป็นสีประจ าวิทยาลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการและความรุ่งเรือง 

 สัญลักษณ ์ ดวงอาทิตย์ หมายถึง   ความรุ่งเรือง 
   ดอกไม้  หมายถึง  งดงามน่าชื่นชม 
   สามเหลี่ยม หมายถึง  ความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว 
   แหย่งช้าง หมายถึง  การค้าธุรกิจพาณิชย์ 
   ตะเกียงน้ ามัน หมายถึง  ปัญญาความรู้ทักษะ 
   ตาชั่ง  หมายถึง  ความซื่อสัตย์ 
   ใบมะกอก หมายถึง  ชัยชนะหรือความส าเร็จ 
   งาช้างคู่  หมายถึง  สิ่งที่มีคุณค่ามีความอดทนแข็งแรง 
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วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 
รูปแบบDTL  

2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่
ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้เรียน 

 4 พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ 
ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน   

5 พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท าและสร้าง
นวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
 
อัตลักษณ์ 
 วินัยดี วิชาการเด่น 
 
นโยบาย 
 จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ  
ลานนา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
 
ปรัชญาและค้าขวัญของวิทยาลัยฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ”  ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
ฯมีความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีดีงาม 
 คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมี
คุณภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง 
 เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความ
เชี่ยวชาญเพ่ือน าทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ทางวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงได้ 
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ค าขวัญของวิทยาลัยฯ “LEARN TO SERVE” คือการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมให้ดีขึ้น  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 วินัย น ้าใจ พอเพียง 

 
การจัดการศึกษา   

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 9 สาขาได้แก่ 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
1.2 สาขาวิชาการตลาด 
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.7 สาขาวิชาช่างอิเลกทรอนิกส์  
1.8 สาขาวิชาการโรงแรม 
1.9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 9 สาขาได้แก่ 

  2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
  2.2 สาขาวิชาการตลาด 
  2.3 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
                 2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
                 2.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
                 2.6 สาขาวิชาอิเลกทรอนิกส์  
                 2.7 สาขาวิชาการโรงแรม 
                 2.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
                 2.9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน 
  

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท างาน ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจากจะจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพ่ิมการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้าง
โอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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     ข้อมูลครูและเจ้าหน้าทีข่องสถานศึกษา 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ต าแหน่ง รวม 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน (คน) 

ผู้ที่มีวุฒิ 

วิชาชีพ
คร ู

ผู้ที่ไมม่ีวุฒ ิ
วิชาชีพครู 

อายุงาน
เฉลี่ย 
(ปี) 

ต่ า
กว่

า ป
.ต

รี 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
ครูประจ าการ 
ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่พยาบาล 
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
นักการ/ภารโรง 

1 
1 
1 

29 
8 
2 
3 
4 
1 
1 
8 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
8 
 

- 
- 
- 

24 
7 
2 
3 
4 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 

28 
- 
2 
3 
4 
1 
1 
- 
 

 
 
 

1 
8 

6 
3 
5 

26 
13 
29 
18 
28 
16 
10 
6 

รวม 59 9 42 8 - 42 7 14 

 
      ครู/บุคลากรทางการศึกษา คือ  
 ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา 
 บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ครูผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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ข้อมูลอาคารสถานที ่
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด) ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 โทร . (053) 210057–8 โทรสาร (053)225181  
ชื่อเว็บไซต์ www.lcc.ac.th 

มีอาณาบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอาคารจ านวน 5 หลังได้แก่ 
1. อาคาร “อ านวยการ” 3 ชั้นประกอบด้วย 
-    ห้องผู้อ านวยการ 
-  ห้องประชุมตันตรานนท์สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน 
- ห้องประชุมลานนาสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 100 คน 
- ห้องประชุมเอ้ืองมณีฉายจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20 คน 
- ห้องประชาสัมพันธ์ 
- ห้องการเงิน , ห้องพัสดุ 
- ห้องทะเบียน–วัดผล 
- ห้องวิชาการและฝ่ายแผนงาน 
- ห้องสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ห้องพยาบาล 
- ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, งานเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

งานแนะแนว/งานปกครอง 
- โรงอาหาร 
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย 
– ห้องปฏิบัติการโรงแรม 
– ห้องปฏิบัติการค้าปลีก 
– ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
– ห้องปฏิบัติการอาหาร 
– ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม 
– ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 
– ห้องปฏิบัติการส่วนหน้า 
– ห้องปฏิบัติการวิชาชีพพ้ืนฐานอุตสาหกรรม 
– ห้องวิชาการ 
– ห้องธุรการ 
– ห้องประชุม 
– ห้องพักครู 
– ห้องเรียน 
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3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย 
- ห้องเรียนจ านวน 31 ห้อง 
- ห้องพักครูจ านวน 2 ห้อง 
-  ห้อง LCC Youth Corner 1 ห้อง 
-  ห้องภาษาจีน 

                     -  ห้องภาษาอังกฤษ 
-  ห้องวิทยาศาสตร์ 
-  ห้อง To Be Number One 
-  ห้องลูกเสือ 
-  ห้องอวท. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 4. อาคาร “แมททิว” 5 ชั้น ประกอบด้วย 
 - ห้องเรียนจ านวน 25 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติงานส านักงาน 6 ห้อง 
 - ห้องพักครูจ านวน 2 ห้อง 
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 5. อาคาร “ส านักงาน” 5 ชั้น ประกอบด้วย 
 -  ห้องเรียนจ านวน 13 ห้อง 
 -  ห้องพักครูจ านวน  1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติงานส านักงาน 24 ห้อง 
 -  ห้องสมุด 

 -  ห้องประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 -  ห้องแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 -  โรงอาหาร, มินิมาร์ท 
 -  ลานจอดรถยนต์ใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน   1 ปี 

4.27 ดี 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 4.78 ดีมาก 
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 3.06 พอใช้ 
4. ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 

1.52 ต้องปรับปรุง 

5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่
ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

1.53 ต้องปรับปรุง 

6. ผลการให้บริการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2.78 พอใช้ 
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2.78 พอใช้ 
8. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 
    8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

8.50 
(4.50) 
(4.00) 

ดี 
 
 

9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 4.00 ดี 
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.00 พอใช้ 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 3.17 พอใช้ 
12. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน 48.39  
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
     14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ    
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
     14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

9.84 
 

(5.00) 
 

(4.84) 

ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 9.84  
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.35 ดี 
16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 4.50 ดีมาก 
17. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 4.50 ดีมาก 
18. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 4.34 ดี 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งขี้มาตรการส่งเสริม 17.68  
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งช้ี 75.91 ด ี
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6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภาพไปสู่นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 
 2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดท าเอกสารประกอบโครงงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยก าหนดแนวคิด ที่มาของปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานที่ถูกต้อง
ตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ้างอิงผลงานของ
ตนเองตลอดจนประเมินผลจากการน าไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาส าหรับผู้สนใจหรือ
ผู้เรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการพัฒนาต่อยอด 
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ส่วนที่ 2 
ส่วนน ำ 

 
พระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  

ด้ำนกำรศึกษำ ต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 
 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล ำทำงสังคม 
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 ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

3. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 
1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
3. ให้ภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมจัดกำรศึกษำและเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
4. พัฒนำคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี 
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู 
7. ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ 
8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงสังคม 
9. สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ 

 10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี 
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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 มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

6. ทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 

 
  

Reading 

Writing 

Arithmetic 

             
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3R x 8C 

 

 

ศ.นพ.วิจำรณ์ พำณิช 
 

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) 

 

Partnership for 21St century learning 

 ทักษะด้ำนกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณและทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ 

 
(Critical Thinking and Problem Solving) 

 

 

ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 

(Creative and Innovation) 

ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และ
ภำวะผู้น ำ 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ  
และรู้เท่ำทันสื่อ(Communication, Information 
and Media Literacy) 

พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในการประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 

   อยากรู้อยากเห็น 
 
คิดสร้างสรรค์ 

 
อยากลองส่ิงใหม่ 
 
รู้จักปรับตัว 

 

เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 

มีเหตุผล 

คิดวิเคราะห์ 

ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการสื่อสาร 

มีควำมสำมรถใน
กำรพัฒนำ 
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7. โครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

 

พัฒนำคน 

 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 

ยุทธศำสตร์หลัก (Grand Strategy) 

1. ธรรมำภิบำล 2. นวัตกรรมและผลิตภำพ 3. ยกระดับคุณภำพมนุษย ์ 4. มีส่วนร่วมในควำมมั่งค่ัง 

 

7 ตัวขบัเคลื่อน (Value Driver) 

1.ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ 

2.ส่งเสริม SMEs & Start Up 

3.ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและ Mice 

4.ส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

5.พัฒนำ Cluster ภำคอุตสำหกรรมที่เป็น New S-curve 

6.พัฒนำเกษตรสมัยใหม ่

7.กำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ 

 

5 ปัจจัยสนับสนุน (Enable Factor) 

1.กำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศ 

2.กำรยกระดับคุณภำพวิชำชพี 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ 

4.กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกลภำครัฐ 

5.กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำผูน้ ำ 

 

มติ ครม. เห็นชอบในหลักกำรก ำหนด 10 อุตสำหกรรมเพื่อเป็นกลไกลหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต 

 

1.กำรต่อยอดในกลุ่มอุตสำหกรรมเดิม 5 กลุ่ม 

(1) ยำนยนตแ์ห่งอนำคต 

(2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(3) ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 

(4) เกษตรเชิงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ 

(5) อำหำรแห่งอนำคต 

 

2.เพิ่มเติมในอีก 5 กลุ่มอุตสำหกรรม 

(1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม 

(2) ขนส่งและกำรเงิน 

(3) พลังงำนและเคมีชีวภำพ 

(4) อุตสำหกรรมดิจิทัล 

(5) กำรแพทย์และสุขภำพ 
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8. กำรวิเครำะห์นโยบำยสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบำยของรัฐบำล 
ด้ำนกำรศึกษำ 

นโยบำย(ด้ำนอำชีวศึกษำ)
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี 2563 
(รมว.ศธ.นำยณัฏฐพล ทีป

สุวรรณ) 
1. ควำมมั่นคง 1. ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขนั

และกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

1. ทุกหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ต้อง
ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
รำชกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล และ
วำงแผนกำรใช้
งบประมำณเป็นไตรมำส 

1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิ
ภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

2. สร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

2. พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วง
วัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อ
สร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 

2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big 
Data) ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 

2. เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อ
เพิ่มทักษะส ำหรับใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ 

3. พัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 

3. ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม 3. ให้เทคโนโลยีและ
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำงำนทั้งระบบ เน้น
กำรเรียนรู้และบริหำร
จัดกำร 

3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือส ำหรับหำ
ช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 

4. สร้ำงโอกำสควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียม
กันทำงสังคม 

4. รองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำค
และควำมเป็นเมือง 

4. ปรับปรุงโครงสรำ้งของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้
เกิดควำมคล่องตัว หำก
ติดขัดในข้อกฎหมำย ให้
ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำ
แนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 

4. จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำในภูมิภำค 

5. สร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

5. สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ให้หน่วยงำนระดับกรม
ก ำหนดแผนงำนสนับสนุน
ทรัพยำกำร งบประมำณ 
อัตรำก ำลังตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็น ให้แก่
หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 

 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

6. บริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อ
ควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ มำบูรณำกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วย
จัดกำรศึกษำ 
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  7. เร่งทบทวน (ร่ำง) 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ... โดยปรับปรุง
สำระส ำคัญให้เอื้อต่อกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำล 

 

  8. ในระดับพื้นท่ีหำกเกิด
ปัญหำข้อติดขัดกำร
ปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ 
ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 

 

  9. วำงแผนกำรใช้
อัตรำก ำลังครูโดยเฉพำะ
ครูระดับอนุบำล และครู
ระดับอำชีวศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำ
แผนกำรประเมินครูอย่ำง
เป็นระบบ รวมทั้งจัดท ำ
หลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มี
องค์ควำมรู้และทักษะใน
ด้ำนหพุปัญญำของผู้เรียน 

 

  10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด
ท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ของแต่ละจังหวัดน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด  และ
ขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

 

  11. ให้ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ศึกษำกำรภำค มีบำทบำท
หน้ำท่ีตรวจรำชกำร 
ติดตำม ประเมินผลใน
ระดับนโยบำย และจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่ำงกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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9. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในด้ำนอำชีวศึกษำ 
 1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 2. เรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
 3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 

10. แนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพตองเปนกำรจัดกำรศึกษำในดำนวิชำชีพสอดคลองกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในดำนวิชำชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
และ ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพใหสูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับควำมตองกำรของ 
ตลำดแรงงำนโดยน ำควำมรูในทำงทฤษฎีอันเปนสำกลและภูมิปญญำไทยมำพัฒนำผูรับกำรศึกษำใหมีควำมรู 
ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบ
อำชีพ อิสระ 

1.2 ภำรกิจของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำมีภำรกิจที่ส ำคัญ ไดแก  
1.2.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เปนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิชำชีพ ในระดับฝมือ 

(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร) 
 1.2.2 กำรฝกอบรมวิชำชีพ เปนกำรเพ่ิมพูนควำมรูและกำรฝกทักษะอำชีพ  

1.3 คำนิยมอำชีวศึกษำ ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำมีคำนิยมที่เปนเปำหมำยหลักในกำรปลูกฝงที่ส ำคัญ 
4 ประกำร ไดแก 

1.3.1 คุณธรรม (Merit) หมำยถึง ควำมประพฤติดีงำม เพื่อประโยชนแกตนเองและสังคมซึ่ง
มี พ้ืนฐำนมำจำกหลักศีลธรรมทำงศำสนำ เปนคำนิยมทำงวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมำย และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ  

1.3.2 คุณภำพ (Quality) หมำยถึง ผูส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ อำชีวศึกษำแหงชำติและมำตรฐำนคุณวุฒิกำรอำชีวศึกษำแตละระดับ  

1.3.3 ควำมรวมมือ (Collaboration) หมำยถึง ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรและ 
กำรพัฒนำงำน รวมทั้งกำรท ำงำนรวมกับผูอ่ืน  

1.3.4 ควำมเปนมืออำชีพ (Professional) หมำยถึง ควำมรู ทักษะ และควำมสำมำรถใน  
ดำนวิชำชีพ รวมทั้งกำรประยุกตใชควำมรู ทักษะ ในดำนวิชำชีพเพ่ือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 
2. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

“ผูส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและฝกอบรมวิชำชีพ มีคุณธรรม คุณภำพ สอดคลองกับควำมตอง
กำรในกำรพัฒนำประเทศ” 
 3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีพันธกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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3.1 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิชำชีพสอดคลองกับ
ควำมตองกำรของ สถำนประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระใหมีคุณภำพไดมำตรฐำนในระดับ
สำกล  

3.2 ขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพใหกับประชำชนทุกชวงวัย  
3.3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำภำยใตหลักธรรมำภิบำลโดยอำศัยเครือ 

ขำยควำมรวมมือ จำกทุกภำคสวน  
3.4 พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรำงองคควำมรูเพ่ือกำรจัด

อำชีวศึกษำและพัฒนำ วิชำชีพ  
3.5 พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำใหมีคุณภำพดวยวิธีที่หลำกหลำย  

 
4. วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  

4.1 เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิชำชีพใหมีคุณธรรม คุณภำพ และควำมเปนมืออำชีพ  
4.2 เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพกับประชำชนทุกชวงวัย  
4.3 เพ่ือน ำหลักธรรมำภิบำลมำใชในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
4.4 เพ่ือพัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคควำมรูอำชีวศึกษำ  
4.5 เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
  

5. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา 
 ผูส ำเร็จกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและฝกอบรมวิชำชีพมีคุณภำพอยำงนอย 3 ดำน  
5.1 ดำนคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรม

ลักษณะนิสัย และทักษะทำงปญญำ  
5.2 ดำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก กำรสื่อสำร กำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรพัฒนำ กำรเรียนรูและกำรปฏิบัติกำร กำรท ำงำนรวมกับผูอ่ืน กำรใชกระบวนกำรทำงวิทยำ
ศำสตร กำรประยุกตใชตัวเลขและ กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน  

5.3 ดำนสมรรถนะวิชำชีพ ไดแก ควำมสำมำรถในกำรประยุกตใชควำมรู ควำมสำมำรถใน
กำรใชทักษะ ในสำขำวิชำชีพสูกำรปฏิบัติจริง และควำมสำมำรถในกำรประยุกตสูอำชีพ  
 

6. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา  
6.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
6.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสรำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน ของประเทศ  
6.3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนดำนกำรอำชีวศึกษำใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับควำมตอง

กำรใน กำรพัฒนำประเทศ   
6.4 กำรสรำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเทำเทียมในดำนกำรอำชีวศึกษำ  
6.5กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสรำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6.6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

7. กรอบแนวคิดของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ  
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จำกกำรวิเครำะหสำระส ำคัญของแนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประ
สงค ยุทธศำสตร และเปำหมำยในกำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถก ำหนดเปนกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2579 ดังภำพที่ 1 
 
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
 จำกกำรวิเครำะห์สำระส ำคัญของแนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถก ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำพ.ศ. 2560-2579 ดังภำพที่ 1 
 

 
 

 ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560-2579 
ควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560-2579 มีเชื่อมโยงระหว่ำง
สำระส ำคัญ ดังภำพ 
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ภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560-2579 
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
ปรัชญา 

“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยำลัยมีควำมเชื่อว่ำกำรให้
กำรศึกษำที่ดีแก่เยำวชน เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนชีวิตที่มั่นคงกล่ำวคือผู้ที่มีกำรศึกษำย่อมมีสติปัญญำ คุณธรรม 
จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทำงท่ีดีงำม 

คุณธรรมเด่น หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ และมีคุณภำพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีควำมประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เน้นวิชาการ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ เพ่ือน ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำงำนและตนเอง 

เชี่ยวชาญทักษะ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีกำรฝึกฝนทักษะวิชำชีพ เกิดควำมเชี่ยวชำญ
เพ่ือน ำทักษะวิชำชีพไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำควำมรู้ทำงวิชำกำร และทักษะวิชำชีพไป
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงได ้

 
วิสัยทัศน์ 

“มุ้งเน้นคุณธรรม พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะวิชำชีพ ก้ำวทันเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจ 
1.จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

รูปแบบDTL 

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและเรียนรู้กำรใช้ดิจิทัลที่
ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ควำม
เป็นพลเมืองดี และมีจิตสำธำรณะบนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 

 4. พัฒนำให้นักศึกษำ คิดเป็นท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ให้สอดคล้องกันกำรเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 

5.  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำง
นวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้ง กำรเสริมทักษะตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
สถำนประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ 

 
คําขวัญ 

“LEARN TO SERVE” คือกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมเพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์สังคมให้ดีขึ้น 
 
อัตลักษณ์ 

วินัยดี วิชาการเด่น 
 
อัตลักษณข์องสถำนศึกษำคุณธรรม 
 วินัย น ําใจ พอพียง 
 
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษำ L.C.C. HUMAN 

1. ลุกพับ กินล้ำง ใส่ซัก 
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย 
3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้ 
4. คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น 
5. Start up / Learn to serve / Speak English 
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มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี

ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

๑.๑ ด้านความรู้  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรง
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
สถำนศกึษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและ จ ำนวน ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของ หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน

ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็ง ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำร ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำนตำม
หลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน 
กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ ของสถำนศึกษำ
ที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

๒.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือ ของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำก ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศใน

กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำร ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งกำรเรียนรู้  

๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชกำรลำนนำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 11 ประเด็น
กำรประเมิน ดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและกำร
ประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำงๆที่

เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

 
ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 

- กำรสอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
   ด้ำนควำมรู้ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
   ด้ำนทักษะแลกำรประยุกต์ใช้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลกำรสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 
 

- ผลกำรสอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ นักเรียนที่
สอบผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 85 
 
 
- ผลกำรสอบระดับชำติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ
คะแนนเฉลี่ ยของกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำ
ระดับชำติด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (V-NET ) ทั้งระดับ
ปวช.3 และ ปวส.2 
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชำชีพ ทักษะชีวิตเป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถประสบควำมส ำเร็จสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระและกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

 
ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 

- สถำนศึกษำสนับสนุนก ำกับดูแลให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ได้ฝึกทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำร (ฝึกงำน) 
 
 

-  ผู้ เ รี ยนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ในสถำน
ประกอบกำรตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.2) 
-  ผู้ เ รี ยนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.1) 
 

- สถำนศึกษำสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต
สมำรถน ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรปฏิ บัติ งำนและ
ด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 โดยให้ผู้ เรียนได้ร่วมใน
โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะ
วิชำชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพ
อำชีวศึกษำโดยจัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ 
 
-สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพในสถำนศึกษำและได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทักษะระดับชำติ 

- จ ำนวนนักศึกษำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนใน
ศูนย์บ่มเพำะครบทั้ง 5 สำขำ 
- ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
ระดับ 5 ดำว 
 
- ระดับปวช. เป็นไปตำมเง่ือนไขกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- ระดับปวส. มีกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 1 ครั้งต่อ 
ปีกำรศึกษำ  
 
- จ ำนวนโครงกำรวิชำบริกำรวิชำชีพ 1 โครงกำรต่อสำขำ
ต่อปีกำรศึกษำ 
 
 
-ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพได้เข้ำร่วมกำรแข่งในระดับชำติ 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก 
รักสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
-สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมระยะที่หลักสูตรก ำหนด โดยมี
กระบวนกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำ 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจต
คติและนิสัยทีดี่ 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกกรม
ด้ำนควำมภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย 
 
 
 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนกำรเคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้ อ่ืน มี
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตัวเองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม
ด้ ำ นก ำ รมี จิ ต ส ำ ธ ำ รณะ  และมี จิ ต ส ำ นึ ก รั ก
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
-สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนในกำรติดตำมข้อมูล
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- จ ำนวนร้อยละ 100 ของผู้เรียนส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
 
 
- จ ำนวนร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
   - โครงกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชมรมวิชำชีพ 
   - โครงกำรเลือกตั้งนำยกและคณะกรรมกำร อวท. 
- จ ำนวนร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
   - โครงกำรวันไหว้ครู 
   - โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ 
   - โครงกำรศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้พระธรรมะยำม
เช้ำ) 
 
- จ ำนวนร้อยละ 85 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
   - โครงกำรเลือกตั้ งนำยกและคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนอวท. 
   - โครงกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย 
 
- จ ำนวนร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
  -โครงกำรจิตอำสำ แบ่งรัก ปันสุข 
  -โครงกำร Big Cleaning Day (5 ส) 
  -โครงกำร LCC. มีวินัยไม่ทิ้งขยะ 
  -โครงกำรกล่องอเนกประสงค์ Inspired Reused 
Box  
 
-จ ำนวนร้อยละ 100 ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   -งำนในกำรติดตำมข้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
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1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับดูแลปลูกฝังนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นไปตำม อัตลักษณ์
สถำนศึกษำ คือ "วินัยดี วิชำกำรเด่น" ผ่ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะวิชำชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส ำนึก
ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
     -โครงกำรกำรเข้ำร่วมกำรประชุมองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยระดับชำติ 
     - โครงกำรแข่งทักษะวิชำชีพ 
     - โครงกำรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
     - โครงกำร L.C.C.&GSB Crossword-Contest  
     - โครงกำรวิ่งกำรกุศล Run for Give 
     - โครงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     - โครงกำรบริจำคโลหิต 
     - โครงกำรวิ่งกำรกุศล LCC. HUMAN 
     - โครงกำรกีฬำสีและนันทนำกำร TO BE 
NUMBER ONE Sport Day  
     -งำนจัดเก็บข้อมูลนักศึกษำที่ไม่มำสำย ไม่ขำดเรียน
ตลอดภำคเรียน/ตลอดปีกำรศึกษำ/ตลอดหลักสูตร
กำรศึกษำ (ปวช.) ตลอดหลักสตูรกำรศึกษำ (ปวส.) 
 
     - โครงกำรสอนชำวต่ำงชำติท ำกระทง Enjoy 
Making A Krathong 

 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกสำขำที่ร่วมโครงกำร 
 
-นักเรียนทุกสำขำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
-ร้อยละ 80ของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  
-ร้อยละ 80ของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 
-ร้อยละ 80ของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 
- ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน
กำรร่วมโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ร่วมโครงกำร 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่ มวิชำเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรท ำแผนกำร
ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรปรับปรุง
รำยวิชำเดิมท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรลงนำมควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนี่
เกี่ยวข้อง  

- ร้อยละ 80 ของครูมีกำรใช้หลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
 
 
- ร้อยละ 80 ของครูมีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง 
รำยวิชำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 รำยวิชำ ต่อ
สำขำ ต่อปีกำรศึกษำ 
- ร้อยละ 80 ของสำขำวิชำมีกำรด ำเนินโครงกำรลง
นำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น

ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นเรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำนตำมหลักสูตร
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 

- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูมีคุณวุฒิ
กำรศึกษำ 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึกหลัง
กำรสอน 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูทุกคนน ำผล
จำกกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริง
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหำ 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยกำรศึกษำหรือกำรท ำ
วิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำต่อปีกำรศึกษำ 

- ร้อยละ 80ของครูในสถำนศึกษำได้รับ
กำรอบรมเพ่ือขอรับและต่ออำยุใบ
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
- ร้อยละ 80ของครไูด้เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 10 ชม. 
ต่อ 1 ภำคเรียน 

 
-ร้อยละ 80 ของครูจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำร
บันทึกหลังกำรสอน 
 
-ร้อยละ 80 ของครูน ำผลจำกกำรวัดผล
และประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริง
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 
-ร้อยละ 80 ของครูแก้ไขปัญหำ 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดย
กำรศึกษำหรือกำรท ำวิจัย อย่ำงน้อย 1 
รำยวิชำต่อปีกำรศึกษำ 
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยำบริกำร สื่อ กำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่
มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ.
0206.6/54 ล ง วั นที่  22 มกร ำคม  2557 ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรก ำหนด
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 
 
- สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถำนศึกษำให้สะอำดเรียบร้อย สวยงำมและปลอดภัย 
 
 
 
- สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืน ๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน มี
ควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย ปลอดภัย 
 
 
 
- สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน โครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ รวมไปถึง
รำยจ่ำยด้ำนวัสดุอุปกรณ์สื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
 
 
- สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- สถำนศึกษำก ำกับดูแลให้มีจ ำนวน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ
สังกัดคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
 
 
 

-สถำนศึกษำก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำ
และดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถำนศึ กษำ ให้ สะอำด เรี ยบร้ อย 
สวยงำมและปลอดภัย 
 
-สถำนศึกษำมีกำรดูแลกำรใช้อำคำร
สถำนที่ ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืน ๆ ให้มีสภำพ
พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด 
เรียบร้อย ปลอดภัย 
 
-สถำนศึกษำมีกำรปฏิบัติงำน มีกำร
จัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีงบประมำณ 2564-
2568 
 
-สถำนศึกษำมีกำรปฏิบัติกำรรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564-2568 
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2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  
 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเริม สนับสนุน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยที่ส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย และ
สำมำรถสื่อสำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำศึกษำ
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญ 
 
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำต่อไป 
 
-สถำนศึกษำให้ควำมรู้ ในกำรประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันและควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำน ควบคุมกำร
ระบำดกำรติดเชื้อโควิด-19 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยที่ส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย 
และสำมำรถสื่อสำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำง
กำศึกษำและผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำน
ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญ 
 
-มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร กิจกรรมและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 
-มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
และก ำหนดแผนพัฒนำ 
 
-มีกำรให้ควำมรู้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกัน
และควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำน ควบคุมกำร
ระบำดกำรติดเชื้อโควิด-19 
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2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 
 สถำนศึกษำมีนโยบำยในกำรจัดกรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ และเรียนรู้กำร
ใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมที่เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษโดยจัด
รำยวิชำเพ่ิมในหลักสูตรทุกสำขำวิชำ 
 
- มุ่งเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยกำรจัด
กิจกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ 
     - ด้ำนหลักสูตรเพิ่มรำยวิชำ/จัดคำบเรียนเพ่ิม 
     - ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเขียน กำรพูด กำรอ่ำน 
     - ด้ำนกำรน ำไปในชีวิตประจ ำวัน สอนภำษำหน้ำเสำธง 
กำรพูดทักทำย และอ่ืนๆ  
     - ด้ำนกำรพัฒนำ เช่น จัดสอนภำษำอังกฤษ สอน
ภำษำอังกฤษหน้ำเสำธง  
 
-สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ โดยจัด
รำยวิชำเรียนเพ่ิมเติม 
 
-มุ่งเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับ
หำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
    - ด้ำนหลักสูตรเพิ่มรำยวิชำ/จัดคำบเรียนเพ่ิม 
    - ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
    - ด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่น ำไปในอนำคต สอนกำรสร้ำง 
webpage กำรใช้ Applicationเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำ
ช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
     - ด้ำนกำรพัฒนำสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอน online ผ่ำนระบบ VDO Conference  

-สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมที่เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
-สถำนศึกษำมีกำรเรียนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษโดยจัดรำยวิชำเพ่ิมในหลักสูตร
ทุกสำขำวิชำ 
 
-มีกำรเรียนสอนภำษำอังกฤษ โดยกำรจัด
กิจกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
-สถำนศึกษำมีกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
โดยจัดรำยวิชำเรียนเพ่ิมเติม 
 
-มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมผ่ำน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้ 
 สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กับบุคลำกร ชุมชน องค์กรต่ำงๆในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัด
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
 
 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้กำรบริหำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

-สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
บุคลำกร ชุมชน องค์กรต่ำง ๆในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
 
-สถำนศึกษำมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำร
บริหำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและ
ชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

ประเด็นพิจำรณำ เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค ์
 
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้มีกำรจัดน ำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย สำมำรถน ำไปเผยแพร่สู่
สำธำรณชน 

สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ 
 
สถำนศึกษำมีกำรจัดน ำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย สำมำรถน ำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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วิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จสอดคล้องตำมพันธกิจ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
พันธกิจ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นรปูแบบ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำรูปแบบ DTL 

1 .  เ พื่ อพัฒนำองค์ ก ร  บุ ค ล ำกร
นักศึกษำ นักเรียนให้มีคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

1. ระดับคณุภำพในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นบุคลำกร 
2. ระดับคณุภำพในกำรจดักำรศึกษำ 
3. ระดับคณุภำพในกำรจดักำรเรยีน
กรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้กำร
บันทึกหลังกำรสอนและกำรจัดท ำวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรยีน
ในรำยวิชำที่สอน 
4. ระดับคณุภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอำคำรสถำนท่ีด้ำนครุภณัฑ์และ
ด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
5. ระดับคณุภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน 

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และเรียนรู้กำรใช้ดิจิทัลทีท่ันสมัยโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2. ให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้
ที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
น ำไปใช้พัฒนำประกอบอำชีพ 

6. ระดับคณุภำพในกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนรำยวิชำ 
7. ระดับคณุภำพในกำรจดักำรศึกษำ 

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดย
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ควำมเป็นพลเมือง
ดี และมจีิตสำธำรณะบนพ้ืน
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผูเ้รียน 

3. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมอยู่
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ควำม
เป็นพลเมืองดี และมจีิตสำธำรณะ
ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุข บนพื้น
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ระดับคณุภำพในกำรจดักิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 
9. ระดับคณุภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำ
คุณธรรม 

4. พัฒนำให้นักศึกษำ คิดเป็นท ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรเป็นผู้ประกอบกำร ให้สอดคล้อง
กันกำรเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 

4. มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำ คิดเป็น 
ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น มคีวำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
แนวใหม่ ให้สอดคล้องกับกำรเติบโต
ของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน 

10. ระดับคณุภำพของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
ฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อส่งเสริมกำรเรยีนรู้
เพื่อกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรม
ตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชน 
รวมทั้ง กำรเสริมทักษะตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน สถำน
ประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบ
อำชีพอิสระได ้
 

5. ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ พัฒนำและ
ฝึกอบรมวิชำชีพมีคณุภำพได้มำตรฐำน
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 

11. ระดับคณุภำพในกำรประสำน
ควำมร่วมมือเพื่อกำรบริกำร 
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ส่วนที่ 3  
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา และสถานการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 

“มุ้งเน้นคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ (Mission) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ก าหนดพันธ์กิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษา รูปแบบDTL 

พันธกิจที ่2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้
การใช้ดิจิทัลทีท่ันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พันธกิจที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง ความเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
เป็นผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมี
งานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
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กลยุทธ์ (Strategic) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธ์กิจ ไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ กลยุทธ์ 

1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
รูปแบบ DTL 

-ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
-ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัย กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่
ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาและมี
ความรู้ทันเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ส าหรับ
ช่องทางในการสร้างอาชีพ 

3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ความเป็นพลเมืองดี และมีจิต
สาธารณะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงตลอดจน
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายเป็นพลเมืองที่ดพ้ืีนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ 
ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 

สนับสนุนให้มีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการสร้างอาชีพสอดคล้องกับธุรกิจใน
ปัจจุบัน 
 

5 พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท าและสร้าง
นวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 
 

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิชาอาชีพอย่างมี
อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา รูปแบบ DTL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง  รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความให้เป็นรูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนของ 
              วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการการลานนา 
 
 
การพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ DTL 
 การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการรูปแบบ DTL โดยมุ่งพัฒนาด้านวินัย ความคิด และภาษา 
ให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้เกิด
เป็นรูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนไว้เป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น 
 1. ประเด็นด้านวินัย (Discipline) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์  
ตรงต่อเวลา 
 2. ประเด็นด้านวิธีคิด (Thinking) มีความคิดเชิงบวกในการท างานและการจัดการเรียนการสอน ให้
คิดเป็น ท าเป็น มีหลักการและเหตุผลรู้จักคิด วิเคราะห์ ไปจนถึงขั้นสรุปในการเรียนและท างาน ชีวิตก็มี
ความสุขสามารถน าพาไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ด้วยการตั้งใจเรียน การลงมือท างาน ไม่ว่างานนั้นจะมีเกียรติ
หรือไม่มีเกียรติก็ตาม 
 3. ประเด็นด้านภาษา (Language) พัฒนาการใช้ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาในประชาคม
อาเซียน และภาษาจีน ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 ในมาตรการนี้ได้ก าหนดกระบวนการด าเนินการตามกลุ่มบุคลากรกับบุคคล 3 กลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยใช้แนวคิด 3 เส้า (Triangle) ดังนี้ 
 1. กลุ่มครูผู้สอน (Teacher)  

ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และความรับผิดชอบที่เข้มข้นใน 3 เรื่อง คือ 
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-การตรงต่อเวลา ได้แก่  การเข้าสอน การเลิกงาน การส่งงาน  
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และแผนก  
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกในด้านการนับถือตัวเอง มองโลกในแง่ดี มีความคิด

ที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนและเพ่ือนร่วมงาน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่าน 
CIPPA Model ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) รวมทั้งมีกิจกรรม Learning 
Research  

ด้านภาษา (Language) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้
ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาในประชาคมอาเซียน และภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และสอดแทรกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

2. กลุ่มผู้เรียน (Student)  
ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนที่เข้มข้น 3 เรื่อง คือ 
-การตรงต่อเวลา ได้แก่ การเข้าเรียน การเลิกเรียน  และการส่งงาน  
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ แผนก 
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ได้รับการ

ฝึกให้สืบค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยการฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จาก
กิจกรรมการเรียนเป็นชิ้นงาน เป็นโครงการและโครงการ 

ด้านภาษา (Language)  ได้รับการฝึกทักษะในการใช้ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาใน
ประชาคมอาเซียน และภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสอดแทรกการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการฝึกทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ
ปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนและในห้องปฏิบัติการทางภาษา จากศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง 

3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ (Team)  
ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และรับผิดชอบในการท างานที่เข้มข้นใน 3 เรื่อง 
-การตรงต่อเวลา ได้แก่ การเริ่มงาน การเลิกงาน  และการส่งงาน  
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องท างาน 
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อก าหนดการท างาน การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีความรู้สึกที่ดีต่องาน ลงมือกระท างานด้วยความรู้สึกสดชื่น เบิกบาน  

เริ่มต้นความคิด โดยการคิดให้ถูกต้อง เข้าใจให้ถูกต้อง มีความคิดที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา 

ด้านภาษา (Language) มีทักษะในการใช้ภาษาสากลโดยการสอดแทรกการสนทนา ทั้งภาษาอังกฤษ 
ภาษาในประชาคมอาเซียน และภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
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ในมาตรการนี้ได้ก าหนดให้มีการก ากับดูแลไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการคิดแบบ 3 A คือ 

ความตระหนัก (Awareness) โดยการสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความส าคัญโดยจัด
กิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ความพยายาม (Attempts) โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความพยายามในการด าเนินการ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  

ความส าเร็จ (Achieve) สร้างความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จที่เกิดจากผลการด าเนินการ กิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ดีเด่น ได้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูที่ปรึกษา
ดีเด่น นักเรียนดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น แผนกวิชาดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

กรอบนโยบายและจุดเน้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

 LCC2  LCC ยกก าลัง 2 (Excellent Language & Smart Digital)  

เป็นเลิศด้านภาษา ล้ าหน้าด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น ให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้มีความเลิศและ
พัฒนาดังนี้ 

-พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษา และดิจิทัล 
-ยกระดับศักยภาพของนักศึกษา (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
-ยกระดับความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น 
-พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ 
-พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On site, On-Air, Online, On-Demand) 
-พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี  
 

  นักเรียน/นักศึกษจบแล้วมีงานท า 100% 
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา รูปแบบDTL 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1. เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษา รูปแบบDTL จ านวน 2 กลยุทธ์  ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1   ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
         2   ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัย กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2.1.1 เป้าประสงค ์

    1. ระดับคุณภาพในด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
2. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนกรสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การ

บันทึกหลังการสอนและการจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนใน
รายวิชาที่สอน 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

   2.1.2 แผนงานโครงการ 
          1. ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

2. โครงการอบรมประชุมวิชาศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชา 

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ครูผู้สอน
และบุคลากรสายสนับสนุน 

4. งานวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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5. งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา 

6. งานส่งเสริมสนับสนุนดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 

7. งานก ากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย 

8. งานก ากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย 

9. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษา 
10. งานจัดผังอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืนๆ 
11. โครงการจัดซื้อซ่อมบ ารุง/พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี 
12. งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูล 
13. งานประเมินความพึงพอใจต่อการจัดท า/การใช้/การบ ารุงรักษา การ

ใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
14. งานบริหารจัดการด้านการเงิน 
15. งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

 
พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้

การใช้ดิจิทัลทีท่ันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้

พัฒนาการประกอบอาชีพ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรยีนรู้
การใช้ดิจิทัลทีท่ันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน  1 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ทันเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือ ส าหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ 

2.1.1 เป้าประสงค ์
    1. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

2. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
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   2.1.2 แผนงาน  โครงการ 
    1. การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) 
    2. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    3. งานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
    4. งานหลักสูตรและการสอน 

5. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 
6. งานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนระดับปวช.3, ปวส.2 

2.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนระดับปวช. และปวส. ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

    3. ร้อยละของครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
    4. มีการน าหลักสูตรที่พัฒนาจากต้นสังกัดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 5. จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (ตอบ)กับ
สถานศึกษาจ านวน 2 แห่ง ต่อสาขาใน 1 ปีการศึกษา 

6. สถานศึกษามรการประชุมคณะกรรมการ4 ฝ่าย 1 ครั้ง ใน 1 ปี
การศึกษา 

 
พันธกิจที่  3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมือง ความเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง ความเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนมี 
จ านวน 1 กลยุทธ์  ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดี พ้ืนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 เป้าประสงค์ 
1. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
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2.1.2 แผนงาน โครงงาน 
1. โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจ าสาขา 

   2. โครงการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการอวท. 
3. โครงการวันไหว้ครู 

    4. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
5. โครงการออมทรัพย์สานฝัน 
6. โครงการจิตอาสา 
7. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
9. โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
10. โครงการวิ่งการกุศล LCC. HUMAN 
11. โครงการกีฬาและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE Sport Day 
12. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13. โครงการบริจาคโลหิต 

   14. โครงการสอนชาวต่างชาติท ากระทง Enjoy Making A Krathong 
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
2.1.3 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมความภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตสาธารณะ 
4. วิทยาลัยด าเนินด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
5. นักเรียนทุกสาขาในวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในกิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
6. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆในการจัด

การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

7. จ านวนสถานที่ที่นักศึกษาท าโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 2 แห่ง ต่อสาขาต่อ
ปีการศึกษา 
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8. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยก าหนดเป็นเป้าหมายรายปี 
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2564 -              
2568) 

       3. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
     4. มีรายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 

 
พันธกิจที่ 4  พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น

ผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์  
2. กลยุทธ์  

พันธกิจที่ 4   พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
เป็นผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน จ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนใหม้ีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการสร้างอาชีพ
สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน 

 2.1.1 เป้าประสงค์ 
    1. ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   2.1.2 แผนงาน  โครงการ 
    1.โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
    2. โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
    3. งานฝึกงานในสถานประกอบการและทักษะวิชาชีพ 

4.  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 

5. นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่น าไปเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 
2.1.3 ตัวชี้วัด 

1. นักเรียนทุกสาขาในวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานใน
กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ 
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   2.  - ระดับปวช. เป็นไปตามข้อก าหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
         - ระดับปวส. 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

3.  ร้อยละของผู้ เ รี ยนมีระดับคะแนนจากการประเมินของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานและครูนิเทศอยู่ใน ระดับดี-ดีมาก 

4. จ านวนชิ้นงานของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อปีการศึกษา 

5. จ านวนชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่น าไป
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการมีงาน

ท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความต้องการ
ตลาดแรงงานสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้  

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 5  พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมี
งานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ จ านวน 1 กลยุทธ์ มีดังนี้ 

  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิชาอาชีพอย่างมีอย่างมีคุณภาพและเป็นไป
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2.1.1 เป้าประสงค์ 
         1.  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริการ 
   2.1.2  แผนงาน  โครงงาน 
        1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
         2. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
    3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
    4. งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน 
    5. งานป้องกันควบคุมการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวิทยาลัยเทคโนโลยี 

   พาณิชการลานนา 
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   2.1.3 ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่างๆในการ

จัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางกาศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

2. จ านวนสถานที่ที่นักศึกษาท าโครงการบริการวิชาการวิ ชาชีพสู่
สถานศึกษา ชุมชน จ านวน 10 แห่ง 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
พันธกิจที่ 1 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษารูปแบบ DTL  
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1 ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

  2       ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัย กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอ
บ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูไปอบรมเพ่ือ
รับใบประกอบวิชาชีพ 

สนับสนนุให้ครูมีใบประกอบ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละของครูที่ได้รับการ
สนับสนุนให้ไปอบรมเพ่ือรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ฝ่าย
วิชาการ 

2 โครงการอบรม ประชุม
วิชา ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชา 

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนา
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพใน
รายวิชาที่สอน 

20 ชั่วโมง/
ปีงบประมาณ 

20 ชั่วโมง/
ปีงบประมาณ 

20 ชั่วโมง/
ปีงบประมาณ 

20 ชั่วโมง/
ปีงบประมาณ 

20 ชั่วโมง/
ปีงบประมาณ 

จ านวนชั่วโมงอบรมไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
งานพัฒนาครู 

และ
เจ้าหน้าท่ี 

3 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้
ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน 

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละของครูและเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 
งานพัฒนา

คร ู
และ

เจ้าหน้าท่ี 

4 งานวัดและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติการประเมินผลตาม
สภาพจริงเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละของรายวิชาที่สอน ครู
ทุกคนวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผล

และ
ประเมินผล 
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 ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
5 งานนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา 

สนับสนุนให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละของรายวิชาที่สอนมี
การนิเทศติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

6 งานส่งเสริม สนบัสนุน
ดูแลให้ครูทุกคนจัดการ
เรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาและมีการบันทึก
หลังการสอน 

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และบันทึก
หลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละของครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการ
บันทึกหลังการสอน 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

7 งานก ากับดูแลให้ครูแกไ้ข
ปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย 

ก ากับดูแลให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
การศึกษาหรือท าวิจัย 

จัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 1 
รายวิชา/

ปีงบประมาณ 

จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 1  
รายวิชา/

ปีงบประมาณ 

จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 1 
รายวิชา/

ปีงบประมาณ 

จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 1 
รายวิชา/

ปีงบประมาณ 

จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 1 
รายวิชา/

ปงีบประมาณ 

ครูผู้สอนจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนในรายวิชาที่สอน 

ฝ่ายวิชาการ 
 

8  งานส่งเสริม สนบัสนุน
ก ากับดูแลให้สถานศึกษา
จัดจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ท าการจัดจ านวน
บุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราส่วนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานตาม
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานตาม
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานตาม
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานตาม
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานตาม
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตามต้นสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568  

9 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณสถานศึกษา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ
สถานศึกษา 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และ

สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และ

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมและภมูิ
ทัศน์ของสถานศึกษาได้รบั
การปรับปรุงพัฒนาให้
สวยงามพร้อมใช้งาน 

ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

10 งานจัดผังอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และห้องอ่ืน ๆ 

จัดผังอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

จัดผังการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ 

ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

11 งานจัดซื้อซ่อมบ ารุง/
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี 

จัดซื้อซ่อมบ ารุง/
พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี 

มีการจัดซื้อ 
ซ่อมบ ารุงวัสดุ

อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

มีการจัดซื้อ 
ซ่อมบ ารุงวัสดุ

อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

มีการจัดซื้อ 
ซ่อมบ ารุงวัสดุ

อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

มีการจัดซื้อ 
ซ่อมบ ารุงวัสดุ

อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

มีการจัดซื้อ ซ่อม
บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

จัดท าวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

12 งานด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

เพ่ือจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

ให้ทันสมัย
พร้อมใช้งาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

ให้ทันสมัย
พร้อมใช้งาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

ให้ทันสมัย
พร้อมใช้งาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
ให้ทันสมัยพร้อม

ใช้งาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
ให้ทันสมัยพร้อม

ใช้งาน 

ฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้งาน 

ฝ่าย
สารสนเทศ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
13 งานประเมินความพึงพอใจ

ต่อการจัดท า/การใช้/การ
บ ารุงรักษา การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา/การใช้/
การบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ

เฉลี่ย ดี 

ระดับ 
ความพึงพอใจ

เฉลี่ย ดี 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
เฉลี่ย ดีมาก 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
เฉลี่ย ดีมาก 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
เฉลี่ย ดีมาก 

ระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดหา/การใช้/การ
บ ารุงรักษา อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทุกฝ่าย และนักเรียนใน
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

14 งานบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

การบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินตาม

แผนปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ 

มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินตาม

แผนปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ 

มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินตาม

แผนปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ 

มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินตาม

แผนปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ 

มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินตาม

แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

วิทยาลัยมีการจัดการ
บริหารด้านการเงิน
เป็นไปตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

ฝ่าย
ทรัพยากร

และการเงิน 

15 งานทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-Net)รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ระดับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าสูง
กว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของระดับภาคและ
ประเทศ 

ระดับค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่า
ระดับค่าเฉลี่ยของระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

ฝ่าย
วิชาการ 
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พันธกิจที่ 2 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
เป้าประสงค์ เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ทันเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ส าหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
16 งานทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-NET) 

ผู้เรียนระดับปวช.3, 
ปวส.2 มีผลคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละของจ านวนผู้เรียน
ระดับปวช.3, ปวส.2 มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

ฝ่ายวิชาการ 

17 การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ผู้เรียนระดับปวช.3, 
ปวส.2 มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละของจ านวนผู้เรียน
ระดับปวช. และปวส. ทีม่ีผล
การสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 

18 งานจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละของครูผู้สอนจัดท า
แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

19 งานหลักสูตรและการสอน ส่งเสริมให้มีการน า
หลักสูตรที่พัฒนาจากต้น
สังกัดมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการใช้
หลักสูตรที่

พัฒนา 

มีการใช้
หลักสูตรที่

พัฒนา 

มีการใช้
หลักสูตรที่

พัฒนา 

มีการใช้
หลักสูตรที่

พัฒนา 

มีการใช้
หลักสูตรที่

พัฒนา 

มีการน าหลักสูตรที่พัฒนา
จากต้นสังกัดมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและ
การเรียนการ

สอน 
20 โครงการลงนามความ

ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (MOU) 

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
รายวิชาให้ทันต่อ
ตลาดแรงงาน 

มีการ
ด าเนินการ

ลงนามความ
ร่วมมือ 

มีการ
ด าเนินการ

ลงนามความ
ร่วมมือ 

มีการ
ด าเนินการลง

นามความ
ร่วมมือ 

มีการ
ด าเนินการลง

นามความ
ร่วมมือ 

มีการ
ด าเนินการลง

นามความ
ร่วมมือ 

จ านวนสถานประกอบการที่ร่วม
ลงนามความร่วมมือ (ตอบ) กับ
สถานศึกษาจ านวน 2 แห่งต่อ
สาขาใน 1 ปีการศึกษา 

ฝ่ายงานความ
ร่วมมือ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568   

21 งานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยและกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 

สนับสนุนให้
วิทยาลัยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถาน
ประกอบการ
ตลาดแรงงาน 

มีการจัดการ
ประชุม  
4 ฝ่าย 

มีการจัดการ
ประชุม  
4 ฝ่าย 

มีการจัดการ
ประชุม 
 4 ฝ่าย 

มีการจัดการ
ประชุม 
 4 ฝ่าย 

มีการจัดการ
ประชุม 
 4 ฝ่าย 

สถานศึกษามรการประชุม
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 1 ครั้ง 
ใน 1 ปีการศึกษา 

ฝ่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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พันธกิจที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ความเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะบน 
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมมีพ้ืนฐาน

ชีวิตที่มั่นคงตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
22 
 
23 
 
24 
 

โครงการเลือกตั้งประธานชมรม
วิชาชีพประจ าสาขา 
โครงการเลือกตั้งนายกและ
คณะกรรมการ อวท. 
โครงการประชุมวิชาการ 
คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อวท. 

25 
26 
27 
28 

โครงการวันไหว้ครู 
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 
โครงการบริจาคโลหิต 
โครงการศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้
พระ ธรรมะยามเช้า) 
 

สนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม
ความภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

โครงการออมทรัพย์สานฝัน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการจิตอาสา 
โครงการ Big Cleaning Day (5ส) 
โครงการ LCC.มีวินัยไม่ทิ้งขยะ 
โครงการกล่องอเนกประสงค์ Inspired 
Reused Box 

สนับสนุนให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
35 
 
36 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

วิทยาลัยด าเนินการจัด
สถานศึกษาตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

มีการ
ด าเนินการ

ตาม
นโยบาย
ต้นสังกัด 

มีการ
ด าเนินการ

ตาม
นโยบาย
ต้นสังกัด 

มีการ
ด าเนินการ

ตาม
นโยบาย
ต้นสังกัด 

มีการ
ด าเนินการ

ตาม
นโยบาย
ต้นสังกัด 

มีการ
ด าเนินการ

ตาม
นโยบาย
ต้นสังกัด 

วิทยาลัยด าเนินด าเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 

ฝ่ายงาน
สถานศึกษา
คุณธรรม 

37 
38 
39 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์
โครงการ L.C.C. & GSB 
Crossword Contest 

สนับสนุนให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ 

นักศึกษา 
ทุกสาขา
เข้าร่วม
โครงการ 

นักศึกษา
ทุกสาขา
เข้าร่วม
โครงการ 

นักศึกษา
ทุกสาขา
เข้าร่วม
โครงการ 

นักศึกษา
ทุกสาขา
เข้าร่วม
โครงการ 

นักศึกษา
ทุกสาขา
เข้าร่วม
โครงการ 

ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 

40 
 
41 
 
 
42 
 
43 
44 
45 

โครงการวิ่งการกุศล LCC. 
HUMAN 
โครงการกีฬาสีและนันทนาการ 
TO BE NUMBER ONE Sport 
Day 
โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการบริจาคโลหิต 
โครงการมีวินัยไม่ทิ้งขยะ 
งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ไม่มา
สาย ไม่ขาดเรียนตลอดภาคเรียน/
ตลอดปีการศึกษา/ตลอดหลักสตูร
การศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสตูร
การศึกษา (ปวส.) 

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย รวมทั้งปลูกจิตส านึก
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้ อยละของนั กศึ กษาร่ วม
โครงการเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ร ะ เ บี ยบ วิ นั ย 
รวมทั้งปลูกจิตส านึกด้านกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริมการ
ด า ร ง ต น ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568   

4 
 
 
 

โครงการสอนชาวต่างชาติท า
กระทง Enjoy Making A 
Krathong  

สนับสนุนนักศึกษาท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ระดับความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี 

ระดับความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี 

ระดับความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ  
ดีมาก 

ระดับความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ 
 ดีมาก 

ระดับความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ  
ดีมาก 

ระดับความพึงพอใจของ
ชาวต่างชาติที่ร่วม
โครงการสอนชาวต่างชาติ
ท ากระทง Enjoy Making 
A Krathong 

ครูสาขา
ภาษาต่างประเทศ 

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

วิทยาลัยได้มีการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก 

มี มี มี มี มี 1. มีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยก าหนด
เป็นเป้าหมายรายปี  
2. มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
(ปีการศึกษา2564-2568) 

ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา 

48 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2568 

วิทยาลัยได้การจัดท า
แผนปฏบิัติประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2568 

มี มี มี มี มี สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 
ปี2564-2568 
 

ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา 

49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2568 

วิทยาลัยได้การจัดท าการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) งบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2568 

มี มี มี มี มี สถาศึกษามีรายงาน
ประจ าปีงบประมาณปี
2564-2568 เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
ในสถานศึกษา 

ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา 
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาให้นักศึกษา คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกันการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน 
เป้าประสงค์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการสร้างอาชีพสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
50 
 
51 

โครงการศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โครงการ L-COOFEE 
 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ด าเนินกิจกรรมในศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

ด าเนิน
กิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะ 

ด าเนิน
กิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะ 

ด าเนิน
กิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะ 

ด าเนิน
กิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะ 

ด าเนิน
กิจกรรมศูนย์

บ่มเพาะ 

นักเรียนทุกสาขาในวิทยาลัย
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานในกิจกรรมศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและการ
ประกอบการ 

52 
 
 
53 

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์
กับรายวิชา 
โครงการทัศนศึกษาดงูาน สถาบนั
การจัดการปัญญาภิวฒัน์แจง้
วัฒนะ กทม. 

พัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพ
ตามข้อก าหนดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ด าเนิน
กิจกรรม

ทัศนศกึษา
ดูงาน  
1 แห่ง 

ด าเนิน
กิจกรรม

ทัศนศกึษา
ดูงาน 

 1 แห่ง 

ด าเนิน
กิจกรรม

ทัศนศกึษา
ดูงาน 

 1 แห่ง 

ด าเนิน
กิจกรรม

ทัศนศกึษา
ดูงาน 

 1 แห่ง 

ด าเนิน
กิจกรรม

ทัศนศกึษา
ดูงาน 

 1 แห่ง 

- ระดับปวช.เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ระดับปวส. 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

54 
  

งานฝึกงานในสถาน
ประกอบการและทักษะวิชาชีพ 

ก ากับดูแลให้นักเรียนได้
ฝึกงานประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีระดับ
คะแนนจากการประเมินของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
และครูนิเทศอยู่ในระดับดี-ดีมา 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 



66 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
55 โครงการประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ 

สนับสนนุให้มีการน าชิ้นงาน
ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานงานวจิัยที่
น าไปใชป้ระโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค ์

2 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

- จ านวนชิน้งานของนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ 
งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ ต่อปงีบประมาณ 
 

หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

56 งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยที่น าไป
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ส่งเสริมให้น าชิ้นงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยไป
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5 ชิ้น 
 

5 ชิ้น 
 

5 ชิ้น 
 

5 ชิ้น 
 

5 ชิ้น 
 

- จ านวนชิน้งานของนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ 
งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ ต่อปงีบประมาณ 

หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 
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พันธกิจที่ 5  พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้ง 
การเสริมทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

เป้าประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิชาอาชีพอย่างมีอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพ 

อิสระได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 
57 งานประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยและกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 
 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
บริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
 

มี มี มี มี มี สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ฝ่ายงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

58 
59 
 
60 

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา 
งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้กับชุมชน 

ส่งเสริมให้นักศึกษาท าโครงการ
บริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียน 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

จ านวนสถานที่ท่ีนักศึกษาท าโครงการบริการ
วิชาการวิชาชีพ 2 แห่ง ต่อสาขาต่อปีการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้า
สาขา 

61 โครงการป้องกันควบคุมการ
ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา 

ให้ความรู้และท าความเข้าใจในการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ด าเนินการการติดเชื้อโควิด-19 ใน 
กับผู้บริหาร ครู บุคลกรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา 

มี มี มี มี มี สถานศึกษาให้ความรู้และท าความเข้าใจในการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและด าเนินการการติด
เชื้อโควิด-19 ใน กับผู้บริหาร ครู บุคลกรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมอบหมำยหน้ำกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรปฏิบัติ 

 
บทบำทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรของ
องค์กรอื่นๆ ดังนั้น จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายดังนี ้
 1. บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ
สนับสนุนกับชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  4. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้  
  1. วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และเป้าหมายความส าเร็จของงสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากับคณะครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของ
คณะคร ูผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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  6. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  7. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
  8. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อไป 
 3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ/ครู มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความ
ต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน สถาน
ประกอบการและชุมชน 
  2. ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดอบ 
  3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงานและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ผู้ปกครอง มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  3. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 5. หน่วยงำน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนชุมชน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
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  2. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 6. บทบำทหน้ำที่ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ และข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 



ส่วนที่ 5 
 

การวางแผนการก ากับ ติดต่อ ตรวจสอบและประเมินผล 
 

เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2568 เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกข้ันตอนทั้งก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน โครงการประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย จึงก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา(Code of  Practice) 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร  
ผู้ช่วยผู้บริหาร หวัหน้าหมวดวิชา  หัวหน้างาน  ครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจ า ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ซึ่งทุกฝ่ายจะร่วมมือกันด าเนินงานเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
      5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
             บทบาทหน้าที่ 
   1) เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
        2) ร่วมมือกับสถานศึกษาก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ให้
ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชน และสอดคล้องกับนโยบาย แผนการศึกษา และ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3) รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และร่วมเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ 
ด าเนินงานของ 

   4) เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถานศึกษา 
 

      5.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
             บทบาทหน้าที่ 
   1) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสนองต่อนโยบายของส านักงาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
       1.1) จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       1.2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 

    1.3) พัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ของอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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        1.4) ควบคุมการด าเนินงาน และบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ 
 
  2) การให้บริการ 
      2.1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถใน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีเกิดประสิทธิภาพ 
      2.2) ปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนดูแลรักษา อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปเพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการเรียน และก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
      2.3) เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการของบุคลากรภายในโรงเรียน และส่งเสริม
การท างานเป็นทีม 
      2.4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อผู้ปกครองและชุมชน 

  
      5.1.3 หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน 
             บทบาทและหน้าที่ 
   1) ปฏิบัติงานสนองนโยบายของสถานศึกษา 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานในสาขา / งาน 
   3) ก าหนด  มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานสาขา / งาน 
   4) ร่วมมือกับบุคลากรในหมวด / งาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ 
   5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจแก่บุคลากรในสาขา / งาน 
   6) มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   7) ประสานกับ ฝ่าย / สาขา / งาน อื่นภายในสถานศึกษาและร่วมมือกันด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
   8) มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอดรับนับถือจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
   9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีส่ถานศึกษามอบหมาย 
   10) นิเทศ ติดตามประเมินผลและพัฒนางานสาขา / งาน อย่างต่อเนื่อง 
 
      5.1.4 ครู 
             บทบาทและหน้าที่ 
   1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัย
ตามระเบียบ ประเพณี และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
   2) ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในจุดเน้นของธรรมนูญวิทยาลัย มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู 
   3) มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
   4) พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ เทคนิคการสอน เพ่ือให้นกเรียนได้พัฒนาตนเอง 
   5) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา เพ่ือพัฒนางานวิทยาลัยและอบรมสั่งสอน  
ดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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   6) ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
   7) เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและนักเรียน 
   8) ประพฤติ ปฏิบัตินอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
   9) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรักเต็มใจเต็ม
เวลา และเต็มความสามารถ 

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีว่ิทยาลัยได้มอบหมาย 
   11)  ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพอ่อนโยน และความเต็มใจ 

12) สะสมแฟ้มผลงาน และประเมินการปฏิบัติงานตนเอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 

 
      5.1.5 ลูกจ้างประจ า 
             บทบาทหน้าที่ 
   1) ปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของวิทยาลัยโดยเคร่งครัดปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ 
รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
   2) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ต่อครู-อาจารย์ ผู้ร่วมงานและชุมชน 
   3) มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
   4) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      
      5.1.6 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
             บทบาทและหน้าที่ 
   1) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
   2) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัย 
   3) เข้าร่วมประชุม ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย อย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย 
   4) ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน ต่าง ๆ      

 
      5.1.7 นักเรียน 
             บทบาทหน้าที่ 
   1) ประพฤติปฏิบัติตามปรัชญาของวิทยาลัย คือ “คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  เชี่ยวชาญ
ทักษะ”   
   2) มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 
   3) มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู-อาจารย์และผู้มีคุณ 
   4) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา  
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   5) ไม่ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตัวเองและ
วิทยาลัย 
   6) มีส่วนร่วมในการ รักษา ดูแล ห้องเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 
   7) มีความรักสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการท างานร่วมกัน 
   8) ปฏิบัติตามกฎ –ระเบียบของวิทยาลัย 
   9) ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย 
   10) ช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของวิทยาลัย 
   11) เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของวิทยาลัยให้ชุมชนและสังคมยอมรับ 
                                  
5.2  การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อนักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง ในการที่จะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยต่อไป การ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ที่วิทยาลัยต้องรับผิดชอบและด าเนินการมีดังนี้ 
 
      5.2.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) 
   1) วิทยาลัยจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์ในเรื่อง  
ขั้นตอน  วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
   2) วิทยาลัยจัดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
   3) ให้ผู้รับผิดชอบ งาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีแต่ละปีการศึกษา รายงาน
และประเมินผลการด าเนินงานทุกภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และผลส าเร็จของงานตามจุดมุ่งหมาย 
 
      5.2.2 การประเมินผล(Auditing) 
   1) การประเมินภายใน (Internal Auditing) วิทยาลัยจะประเมินตนเองเป็นการภายในเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ทุกขั้นตอน ได้แก่  การวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคคล การน าไป
ปฏิบัติการควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ 
   2) การประเมินจากภายนอก ( External  Auditing) วิทยาลัยด าเนินการก าหนดให้
คณะกรรมการแผนงานวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบงาน / 
โครงการ / กิจกรรม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไว้เพ่ือรับการประเมินการ
ตรวจสอบจาก  ส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระ สมศ.  คณะกรรมการโรงเรียนผู้ปกครอง
นักเรียน  เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 
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      5.2.3 การรายงาน (Reporting) 
   1) ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมินตนเอง ทุกสิ้นภาคเรียน ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
   2) วิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปี 2559-2563 เพ่ือรายงานการประเมินตนเองและ
ภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยทั้งผลส าเร็จ อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัยและกระบวนการ 
และสิ่งทีว่ิทยาลัยจะด าเนินการในต่อไป 
   3) วิทยาลัยจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
คือระหว่างปีการศึกษา 2559-2563  (SAR)  เป็นรายงานประจ าปีทุกปี เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงานต้นสังกัด 
และสาธารณชน)  

 


