
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

พ.ศ. 2561-2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 



2 
 

ค าน า 

 การบริหารจัดการการศึกษา โดยรัฐบาลมอบหมายให้กับสถานศึกษาจัดการศึกษาจัดงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพ่ือตอบสนองสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
ผู้รับบริการและสถานประกอบการในการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้สามารถผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายอาชีพ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือทั้งนี้ 
เกิดจากปัจจัยความพร้อมอันได้แก่การบริหารองค์กรการรวบรวมสรรพก าลังต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล
ท าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีงาน
ท าแล้ว ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ และผู้ที่ก าลังหางานท าให้มากขึ้น และให้ความส าคัญกับการค้นหา พัฒนา
เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต             
(พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทุกด้านควบคู่กับการด าเนินงาน รวมทั้งจัดโครงการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านต่างๆตามความจ าเป็นให้มีความเหมาะสม และบริหารมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต (พ.ศ.2561 -2565) จนส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 
งานวางแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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ค าช้ีแจง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565  (แผน 5 ปี)  เป็นรอบ 

แนวคิดทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาทุก
ระดับชั้น ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสถานศึกษาต่อไปกรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 (แผน 5 ปี) จัดท าภายใต้
การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ 
หลักการในการศึกษา มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2. ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มาตรา 9 การ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา                      
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน 
องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา 
ในสถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

4.แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21” 

5.ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)โดยเฉพาะ
ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ 
ความเป็นมอือาชีพ เพ่ือไปสู่อาชีวะสากล  
 6.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 สาระส าคัญประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2) 
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กระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ 3)มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1ด้าน
คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 
3 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่วนที่ 3 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาน าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมฯของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการ
จัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และการจัด
การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสุวัฒน์  ลิมปานนท์ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

นายคมัภีร์    นิลวรรณ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นายสมโชค  มีขวด 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนกัศกึษา 
 

นายธิติวัชร์  ไพศาลกิจสงวน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางปรีดา  จารุวฒันสนุทร 

งานทะเบียน 

นายสมชาย  กระโหมวงศ์ 

อาคารสถานที่ 

นายเพียร ธงชยั 

งานพัสดุ 

นายราวี    ซามี 

งานบัญชี 

นางวรุณรัตน์ หอประสทิธ์ิกลุ 

งานการเงิน 

      นางเปมิกา    วิสทุธ์ิ 

งานบุคคล 

    นายไทยรัก   อศัจนัทร์ 

งานประกันคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา 

น.ส.กฤษณี  สวุรรณสงัข์ 

งานวิจัย พัฒนา นวัฒ

กรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

    นางจริยา   เอียบสกลุ 

งานความร่วมมือ 

นายเกษม   เพชรถาวร 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

น.ส.แสงเดือน ชทูอง 

งานแผนและงบประมาณ 

นายสมชยั    พรหมสทุธ์ิ 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 

และประกอบธุรกิจ 

นายวีระพล  แสงประกาย  

งานปกครอง 

วา่ท่ี ร.ต.เสนอ  จนัทรพิชยั 

งานโครงการพิเศษและ 

บริการชุมชน 

นายโสภณ  ทองผดุ 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายสมพร   ขวญัใจ 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางจิตติมา  ยอดบ ารุง 

งานแนะแนวอาชีพและ 

จัดหางาน 

นายพิณพงษ์   รัตนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นางปีณิต  ช่างงาน 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายสทุศัน์   ผาสขุ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    นายด ารงค์    ไชยตนั 

งานวทิยบริการและห้องสมุด 

นางประเสริฐสขุ   เขียวสงัข์ 

งานวัดผลและประเมนิผล 

นางสาวปนดัดา  ธุระธรรม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนและประเมินผล 

นางจินตนา  บษุยากลุ 

งานประชาสัมพันธ์ 

นางอไุรวรรณ   ผลประสาร 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นายกิตติ  บณัฑิตเลิศรักษ์ 

คณะกรรมการวทิยาลยั คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา ผู้อ านวยการวทิยาลัย 

นายอดศิกัดิ์  ชัชเวช 
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แผนกวชิาและแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 

แผนกวิชาชา่งยนต์ 

นายบญุสทิธ์ิ     อยูค่ง 

แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 

นายประวิทร  ศรีสมทุร 

แผนกวิชาชา่งซอ่มบ ารุงเรือ 

นายเกรียงไกร  แพทย์ขมิ 

แผนกวิชาชา่งเช่ือมโลหะ 
นายศกึษา   ทิพย์วงศ์ 

แผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 

                นายด ารงค์  ไชยตนั 

แผนกวิชาชา่งอเิลก็ทรอนิกส์ 
นางจริยา  เอียบสกลุ 

แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 
นายมานิต     รัตนบรีุ 

แผนกวิชาชา่งเทคนิคสถาปัตย์ 

นายสริคม   สะราค า 

แผนกวิชาชา่งเทคนิคพืน้ฐาน 

นายรุ่งจรัสแสง   พิรุณรัตน์ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเติมศกัดิ์    ป่ินสวาสดิ ์

แผนกสามญัสมัพนัธ์ 

นางมขุดา สะราค า 
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
อัตราก าลัง ปี 2561                                                 ข้อมูล ณ  วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

              ผู้ให้ข้อมูล นางสาวอนุษรา หยังปาน 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต         มีบุคลากรทั้งสิ้น    138  คน 
ก. ขา้ราชการ 

1. ผู้บริหาร         5  คน 
2. ข้าราชการครู   82 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน     2  คน  

ข. ลูกจ้างประจ า 
1. ท าหน้าที่สอน     - คน  
2. ทั่วไป/สนับสนุน     5 คน 

ค.พนักงานราชการ 
1. ท าหน้าที่สอน    3 คน  
2. ทั่วไป/สนับสนุน    -  คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 
1. ท าหน้าที่สอน   9 คน  
2. ทั่วไป/สนับสนุน  32 คน 

  
 
 
 
 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  - คน 

1. ข้าราชการ   - คน 
2. ลูกจ้างประจ า   - คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. มีราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ         -  คน 

ฉ. มีราชการ/ลูกจา้ง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน   -  คน 
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  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ก. ครูผู้สอน    ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน     รวม 
- ต่ ากว่าวุฒิม.6   -  คน     7 คน     7 คน        
- ปวช./ม.6   -  คน     -  คน            - คน 
- ปวส/อนุปริญญาตรี  1 คน     4  คน     5 คน                                                                                                                                              
- ปริญญาตรี           57 คน        28 คน              86 คน   
- ปริญญาโท           39 คน               -  คน                  39 คน       
- ปริญญาเอก   1  คน             -  คน          1  คน       
                                รวม    99 คน                       รวม    38   คน             138 คน 
 
  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามแหล่งเงินจ้าง 

      ก ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน             รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   90 คน                7 คน                    97 คน        
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน     -  คน             -  คน               - คน 
- จ้างด้วยงบอุดหนุน     9 คน       -  คน        9  คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ)     - คน      32 คน              32 คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ      - คน           -  คน       - คน 

รวม    99 คน                    รวม    39 คน           138 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม  89  คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
 (ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายอดิศักดิ์        ชัชเวช ศษ.ม. ผู้บริหาร  
2.นายคัมภีร์          นิลวรรณ ศษ.ม. ผู้บริหาร  
3.นายธิติวัชร์         ไพศาลกิจสงวน ศษ.ม. ผู้บริหาร  
4นายสุวัฒน์           ลิมปานนท์ คอ.ม. ผู้บริหาร  
5.นายสมโชค         มีขวด คม. ผู้บริหาร  
6.นางภัสรา           ผาสุก ศศ.บ. สามัญ-สัมพันธ์  
7.นางจินตนา         บุษยากุล รปม.(โท) สามัญ-สัมพันธ์ หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
8.นายวิโรจน์          ว่องวรานนท์ พบ.ม. สามัญสัมพันธ์  
9.นางวรุณรัตน์       หอประสิทธิ์กุล ศษ.บ. สามัญสัมพันธ์ หน.งานการบัญชี 
10.นางมุขดา         สะราค า ศษ.บ. สามัญสัมพันธ์ หน.แผนกวิชาสามัญ 
11.นางประเสริฐสุข  เขียวสังข์ ศศ.บ. สามัญสัมพันธ์ หน.งานวิทยบริการฯ 
12.นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ ค.อ.ม. สามัญสัมพันธ์ จนท.ธุรการงานหลักสูตร 
13.นายสมภาส       วงศ์ไวโรจน์ ศศ.ม. สามัญสัมพันธ์  
14.นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม ศศ.ม. สามัญสัมพันธ์  
15.นางนันทพร       คงสมุทร M.S. สามัญสัมพันธ์  
16.นายมนพ          สุดกระโทก วท.บ. สามัญสัมพันธ์  
17.นางอุไรวรรณ     ผลประสาร ค.บ. สามัญสัมพันธ์ หน.งานประชาสัมพันธ์ 
18.นางจิตติมา       ยอดบ ารุง ค.บ. สามัญสัมพันธ์ หน.งานสวัสดิการนักเรียนฯ 
19.นางสาวปนัดดา  ธุระธรรม คบ.ว. สามัญสัมพันธ์ หน.งานวัดผลฯ 
20.นางสาวกฤษณี   สุวรรณสังข์ วทม. สามัญสัมพันธ์ หน.งานประกันฯ 
21.นายพิณพงษ์      รัตนะ สม. สามัญสัมพันธ์ หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 
22.นายจรูญ           กลับสวา่ง น.บ.,น.บ.ท. สามัญสัมพันธ์  
23.นางปีณิต           ช่างงาน ศษ.บ.การวัดและ

ประเมินผล
การศึกษา /ศศ.บ.

ไทยคดีศึกษา 

สามัญสัมพันธ์ หน.งานกิจกรรมนักเรียนฯ 

24.นายพงษ์ศักดิ์     วิสุทธิ์ คอ.บ. ช่างยนต์  
25.ว่าที่  ร.ต.เสนอ   จันทรพิชัย กศ.ม. ช่างยนต์ หน.งานปกครอง 
26.นายบุญสิทธิ์      อยู่คง คบ. ช่างยนต์ หน.ช่างยนต์ 
27.นายพิทยา         แก้วอักษร คอ.บ. ช่างยนต์  
28.นายวิชา           ก้องเกียรติวารี คอ.ม. ช่างยนต์  
29.นายโสภณ        ทองผุด ป.ตรี ช่างยนต์ หน.โครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 
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30.นายสิริวัฒน์      สมสิทธิ์ ค.อ.ม. ช่างยนต์  
31.นายทวีเกียรติ    เอี่ยมจิตต์ คอบ. ช่างกลโรงงาน  
32.นายกิตติ          บัณฑิตเลิศรักษ์ พบ.ม. ช่างกลโรงงาน หน.งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
33.นายพานิช        ชัยฤกษ์ คอ.บ. ช่างกลโรงงาน  
34.นายเกรียงไกร    แพทย์ขิม คอ.บ. ช่างกลโรงงาน หน.ช่างซ่อมบ ารุงเรือ 
35.นายประวิทร      ศรีสมุทร คอ.ม. ช่างกลโรงงาน หน.ช่างกลโรงงาน 
36.นายสมชาย       กระโหมวงศ์ ศศ.ม. ช่างกลโรงงาน หน.งานทะเบียน 
37.นายครรชิต        ทองสมบัติ ป.อ.ม. ช่างกลโรงงาน  
38.นายสมุทร         ไหมทอง ปทส. ช่างกลโรงงาน  
39.นายวิสุทธิ์         ศิริศรีวิโรจน์ คอ.ม. ช่างเชื่อมโลหะ  
40.นายสุชาติ         บุษยากุล คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ  
41.นายสมพร         อภิไชยาวาทย์ คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ  
42.นายศึกษา         ทิพย์วงศ์ คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ หน.แผนกช่างเชื่อมโลหะ 
43.นายราวี            ซามี รปม. ช่างเชื่อมโลหะ หน.งานพัสดุ 
44.นายสมชัย         พรหมสทุธิ์ คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
45.นายเกษม         เพชรถาวร บธ.ม. ช่างเชื่อมโลหะ หน.งานความร่วมมือ 
46.นายศศพล        สุริยมณฑล คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
47.นายธัญพิสิษฐ์    อนุชาติกุล ปท.ส. ช่างไฟฟ้า  
48.นายธ ารงศักดิ์     ราชาวนา คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
49.นายพงษ์ศักดิ์     คัลลาห์นะ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
50.นายยุทธนา       รัตโส คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
51.นายสมศักดิ์       อามุตตาภรณ์ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
52.นายเจริญ         หวังนิรันดร์ พบ.ม. ช่างไฟฟ้า  
53.นายด ารง         ไชยตัน คอ.ม. ช่างไฟฟ้า หน.ช่างไฟฟ้า/หน.งานทวิภาคีฯ 
54.นางสาวประภา  โลมะพิเศษย์ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
55.นายสุวิช          วงษ์จันทร์ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
56.นายศุภกร        ใจสมคมถาวร ปวส. ช่างไฟฟ้า  
57.นายไทยรัก       อัศจันทร์ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า หน.งานบุคลากร 
58.นายจินดา        ปุพเพตะนันท์ คอ.บ. ช่างไฟฟ้า  
59.น.ส.สุลัยวลัย์    ขวัญแก้ว ปทส. ช่างไฟฟ้า  
60.นายวินัย          ศรีสุภาสิตานนท์ คอ.ม. ช่างอิเล็กฯ  
61.นายบุญช่วย     ชิดเชี่ยว คอ.บ. ช่างอิเล็กฯ  
62.นายยงยศ        รตะเสรี วศ.ม. ช่างอิเล็กฯ  
63.นางธันยพร      ลลีาเศรษฐกุล คอ.บ. ช่างอิเล็กฯ  
64.นายทวี           ศิลาพันธ์ คอ.บ. ช่างอิเล็กฯ  
65.นางจริยา        เอียบสกุล ปรด. ช่างอิเล็กฯ หน.แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์/หน.

งานวิจัย นวัตกรรมฯ 
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66.นายสมบัติ        ทิพย์สูงเนิน คอ.บ. ช่างอิเล็กฯ  
67.นางบุญเลิศ       เตชะภทัทวรกุล คอ.ม. ช่างอิเล็กฯ  
68.นางเบญจวรรณ  อัศวบุญมี คอ.ม. ช่างอิเล็กฯ  
69.นายปรีชา         บัณรส คอ.บ. ช่างอิเล็กฯ  
70.นายสถาพร       พุทธศักดิโสภณ ศษ.ม. ช่างอิเล็กฯ จนท.งานธุรการพัสดุ 
71.นายมานิต        รัตนบุรี คอ.ม. ช่างก่อสร้าง หน.แผนกช่างก่อสร้าง 
72.นายสุทน         ตันติกวนิวงศ์ คอ.บ. ช่างก่อสร้าง  
73.นายสูติศักดิ์      สง่าพล อส.บ. ช่างก่อสร้าง  
74.นายสมกิจ        ตันศิริ คอ.ม. ช่างก่อสร้าง  
75.นายเพียร         ธงชัย วทบ. ช่างก่อสร้าง หน.งานอาคาร 
76.นายสมพร        ขวัญใจ คอ.ม. ช่างก่อสร้าง หน.งานครูที่ปรึกษา 
77. นายยศทยา     ชัชเวช บธม.การจัดการ

ทั่วไป 
ช่างก่อสร้าง  

78.นายสิรคม        สะราค า คอ.บ. ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

หน.แผนกช่างเทคนิคสถาปัตย์ 

79.นายสมชาย      แนวบรรทัด วศ.ม. ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

 

80.นายรุ่งจรัสแสง  พิรุณรัตน์ ศษ.บ. เทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
81.นายสมชาย      รัตนพันธ์ คอ.บ. เทคนิคพ้ืนฐาน  
82.นายอุทัย         แช่มประสิทธิ์ วท.บ. เทคนิคพ้ืนฐาน  
83.นายเติมศักดิ์    ปิ่นสวาสดิ์ คอ.ม. เทคโนโลยีฯ หน.แผนกช่างเทคโนโลยีฯ 
84.นายสุทัศน์       ผาสุก ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ หน.งานสื่อการเรียนการสอน 
85.นายธนบัตร     อัศวบุญมี คอ.ม. เทคโนโลยีฯ  
86.นายธนวัฒน์    ธะนะศรีศิวนาถ ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ  
87.นางสาวแสงเดือน  ชูทอง วท.บ. เทคโนโลยีฯ  
88.นางเปมิกา      วิสุทธิ์ ป.ตรี ข้าราชการพล

เรือน 
หน.งานการเงิน 

89.นางปรีดา       จารวุัฒนสุนทร ป.ตรี ข้าราชการพล
เรือน 

หน.งานบริหารงานทั่วไป 
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ลูกจ้างประจ า รวม 5 คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางวิลาวัลย์    สุธีรยงประเสริฐ อนุปริญญา ปวท. - พนักงานพัสดุ 
2.นางสุวิพรรณ   ตันติกวินวงศ์ ปริญญาตรี - พนักงานธุรการ 
3.น.ส.ธนวัน       ถิ่นลิพอน ปริญญาตรี - พนักงานธุรการ 
4.นายวิรัช         จารุวัฒนสนุทร ปริญญาตรี - พนักงานพัสดุ 
5.นายประกาศ    ประทีป ณ ถลาง ม.ศ.3 - พนักงานขับรถ 

 
พนักงานราชการ     รวม 3 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1.น.ส.อมรรัตน์   แก้วช่วย ค.อ.ม. ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย 

2.นายวีระพล       แสงประกาย บธ.บ. ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

 

3.นายพงษ์ศักดิ์    อ านวยผล ค.อ.ม. ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 
 ลูกจ้างชั่วคราว        รวม 41 คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา            

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1.นายคมสัน           คงนคร วศบ. ช่างยนต์  
2.นายสมศักดิ์         บรรจงเมือง อส.บ. ช่างยนต์  
3.นายปิยะ             เพชรยอด ปทส. ช่างยนต์  
4.นายสมบัติ           รัตนพทิยาภรณ์ ปริญญาตรี ช่างยนต์  

5.นายธเนศ            ขวัญแก้ว ปริญญาตรี ช่างยนต์  

6.นายวสันต์           ปฏิพันท์พิทักษ์ ปริญญาตรี ช่างยนต์  

7.นายชีวานนท์        วุ่นชุม ปริญญาตรี ช่างยนต์  

8.น.ส.วนิดา            สกุลทบั ปริญญาตรี ช่างก่อสร้าง  

9.นายจตุพงศ์          ปรีดาผล ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน  
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10.นางนรินทรัตน์      อภิไชยาวาทย์ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 

11.นางสาวสายรุ้ง      สุวรรณชาตรี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ 

12.นางสิทธิพร          นุชสมัย ปวส.  เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษ 

13.นางชญากานต์       มโน ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 

14.นางสาวอาภาภรณ์   เทียนยี่ 
 

ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

15.นางสาวนิภาพร     หิมรา ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

16.นางสาวพรพรรณ   โพธิรักษ์ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

17.นางสาวฟัญจรี      จิมาร ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาฯ 

18.นางสาวเสริมศรี    สุขแสง ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป 

19.นางสาวอนุษรา     หยังปาน ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

20.นางสาวมนทิรา     บุญมี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

21.นางสาวณฐมน      ไหวพริบ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

22.นางสาวณัฏฐนิชย์   ตูลเพ็ง ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนร. 
น.ศ 

23.นางสาววรรณวิมล  สุทธกิิจจานนท์ ปวส.  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

24.นางสาวนิรมล      หอมหวน ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

25.นางกนกนันท์       คล้ายเพ็ญ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ 

26.นางสาวลลิดา       ตราหนู ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 

27.นางสาวสโรชา      สมศักดิ์ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

28.นายวศิน            แซ่โก้ย ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานสื่อ 

29.นางสาวปราลานี    สมุทรจาง ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานวิจัย 

30.นางสาวสริณี         แส้หมูด ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 

31.นางสาวณัฐชนก    เจริญ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

32.นางสาวนิตยา      พฤคฌาญาณ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานประกัน 

33.นางสาวสิตินา      ปลูกไม้ดี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

34.นายวีระพล        จุลรังสี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

35.นางสาวสุภาวดี     ธรรมด ี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานศูนย์
ก าลังคนฯ 
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36.นายบุวร             ก าลังกล้า ป.4  นักการภารโรง 

37.นางกัญญารัตน์      ส าเภารัตน์ ป.4  นักการภารโรง 

38.นางสาวเย็นจิต      นิติธรรมมานนท์ ป.4  นักการภารโรง 

39.นางสาวนิตยา       เมธา ป.4  นักการภารโรง 

40.นางจันทร์           ปาง้วน ป.4  นักการภารโรง 
41.นายอับดลเหล๊ะ    หมานสะยะ ป.6  พนักงานขับรถยนต์ 
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1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

หลักสูตรระยะสั้น 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ล าดับ

ที ่ หลักสูตร 
ปีงบประมาณ (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 หลักสูตรระยะสั้น Local Need 2000 2000 2000 2000 2000 
2 หลักสูตรระยะสั้น Growth Engine       

(10 สาขา) 
200 200 200 200 200 

3 หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
(E to E) 

80 80 80 160 160 

 

หลักสูตร ปวช. 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แผนก/สาขาวิชา 
สาขางาน 

ปีงบประมาณ (คน) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 120 120 120 120 120 
สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี) 40 40 40 40 40 

ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล 40 40 40 40 40 
ช่างซ่อมบ ารุงเรือ สาขางาน ซ่อมบ ารุงเรือยอร์ช(ทวิภาคี) 40 40 40 40 40 
ช่างเชื่อมโลหะ สาขางาน โครงสร้าง 20 20 20 20 20 
ช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 80 80 80 80 80 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 80 80 80 80 80 
ช่างก่อสร้าง      สาขางานก่อสร้าง 80 80 80 80 80 

ช่างสถาปัตยกรรม      สาขางานสถาปัตยกรรม 40 40 40 40 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ      สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 40 40 40 40 

                                                          รวม 580 580 580 580 580 
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   หลักสูตร ปวส. 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แผนก/สาขาวิชา 
สาขางาน 

ปีงบประมาณ (คน) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช่างยนต์ สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 30 20 20 20 20 
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (ม.6/เทียบเท่า) 10 20 20 20 20 
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 40 40 40 40 40 
สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 20 20 20 20 20 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง   20 20 20 

เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 15 15 15 15 15 
เทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 15 15 15 15 15 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอะลูมิเนียม   15 15 15 
ช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 15  15 20 20 

สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 20 15 15 20 20 
     สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ (ทวิภาคี)  15 15 15 15 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์      สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 20 0 0 0 0 
     สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (ทวิภาคี)  30 30 30 30 
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20 20 20 20 20 

ช่างก่อสร้าง      สาขางานก่อสร้าง 20 20 20 20 20 
เทคโนโลยีสารสนเทศ     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 20 20 20 

     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6/เทียบเท่า) 20 20 20 20 20 
                                                                               รวม 270 285 320 330 330 

 
 
  หลักสูตรปริญญาตรี 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
ล าดับ

ที ่ สาขาวิชา/สาขางาน 
ปีงบประมาณ (คน) 

256
1 

2562 2563 2564 2565 

1 สาขา เทคโนโลยีจัดการอาคาร - - 20 20 20 
 
การพัฒนาหลักสูตรครูอาชีวศึกษา 
 ฝึกอบรม 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/สาขางาน ปี61        

(จ านวนคน) 
ปี62        

(จ านวนคน) 
ปี63        

(จ านวนคน) 
ปี64       

(จ านวนคน) 
ปี65 

(จ านวนคน) 
1 ครูทุกสาขาวิชา  94 94 94 94 94 
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 ฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/สาขางาน ปี61        

(จ านวนคน) 
ปี62        

(จ านวนคน) 
ปี63        

(จ านวนคน) 
ปี64       

(จ านวนคน) 
ปี65 

(จ านวนคน) 
1 ครูทุกสาขาวิชา 10 10 10 10 10 
 
 ศึกษาต่อ 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/สาขางาน ปี61        

(จ านวนคน) 
ปี62        

(จ านวนคน) 
ปี63        

(จ านวนคน) 
ปี64       

(จ านวนคน) 
ปี65 

(จ านวนคน) 
1 ทุกสาขาวิชา - - 1 1 1 
       

 
 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/สาขางาน ปี61        

(จ านวนคน) 
ปี62        

(จ านวนคน) 
ปี63        

(จ านวนคน) 
ปี64       

(จ านวนคน) 
ปี65       

(จ านวนคน) 
1 ทุกสาขาวิชา  10 10 10 10 10 
       
 
 การจัดหาครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/สาขางาน ปี61        

(จ านวนคน) 
ปี62        

(จ านวนคน) 
ปี63        

(จ านวนคน) 
ปี64       

(จ านวนคน) 
ปี65       

(จ านวนคน) 
1 สาขาวิชาช่างยนต์  7 7 7 7 7 
2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 1 1 1 1 
3 สาขางานซ่อมบ ารุงเรือ

ยอร์ช 
 - - - - 

4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 1 1 1 1 
5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - - - - - 
6 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1 1 
7 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 1 1 1 1 1 
8 สาขาวิชาช่างเทคนิค 

สถาปัตยกรรม 
- - - - - 

9 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - 

10 สาขาวิชาช่างเทคนิค
พ้ืนฐาน 

- - - - - 

11 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ - - - - - 
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1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเปิดสอน 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ระบบปกติ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

  1. สาขาวิชาช่างยนต ์  สาขางานยานยนต์ 
  2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
  3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง 
  7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม 
 ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบทวิภาคี 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาช่างยนต ์  สาขางานยานยนต์ 
  2. สาขาช่างต่อเรือ  สาขางานซ่อมบ ารุงเรือยอร์ช 

2.หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
ระบบปกติ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล 

  3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

  4. สาขาวิชาไฟฟ้า   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

       สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

       สาขางานระบบภาพและเสียง 

  6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง 

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบทวิภาคี 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
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3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
รับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) 
ระบบปกติ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ขนาดและท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 178/1 ถนนเยาวราช ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัด
ภูเก็ต เนื้อท่ีทั้งหมด 16 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบอยู่กลางชุมชนและหน่วยงานราชการ
ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร โดยด้านหน้าทางทิศตะวันตกติด ถนนเยาวราช ด้านข้างทางทิศ
เหนือติดถนนโกมารภัจจ์ ทางทิศใต้ติดถนนนคร ล้านหลังทางทิศตะวันตออกติดบ้านพักอาศัยของประชาชน 
สภาพแวดล้อมโดยรอบรายล้อมโดยสถานีต ารวจ โรงพยาบาล สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนบ้านพักอาศัย
และร้านค้า การคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจ าทางผ่านหน้าวิทยาลัย  

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
ชื่อภาษาอังกฤษ  phuket technical college  
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 178/1 ถนนเยาวราช ต าบลตลาดใหญ่                                                   
                       อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 
โทรศัพท์     076 - 221679   
โทรสาร     076 - 212729    
เว็บไซด์      www.ptc.ac.th       

 อีเมล     Pket_tech@yahoo.com  
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  Phuket02 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา เนื้อท่ี   16 ไร่     2 งาน   84 ตารางวา 
 
 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น   18   หลัง   มีห้องทั้งสิ้น        215 ห้อง     ได้แก่   
1. อาคาร   1    จ านวน    1 หลัง 18 ห้อง  
2. อาคาร   2    จ านวน    1 หลัง 19 ห้อง  
3. อาคาร   3    จ านวน    1 หลัง 22 ห้อง  
4. อาคารฝึกงานแผนกช่างยนต์  จ านวน    1 หลัง 17 ห้อง  
5. อาคารฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน  จ านวน    2   หลัง 19 ห้อง  
6. อาคารฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า  จ านวน    3  หลัง 37 ห้อง  
7. อาคารฝึกงานแผนกช่างเชื่อมโลหะ จ านวน    1 หลัง 5  ห้อง  
8. อาคารฝึกงานช่างอิเลกทรอนิกส์ จ านวน    1  หลัง 16 ห้อง  
9. อาคารฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง จ านวน    1  หลัง 16 ห้อง  
10. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน    1  หลัง 8  ห้อง 
11. แฟลต    จ านวน    1  หลัง 14 ห้อง 
12. อาคารพัสดุ    จ านวน    1  หลัง 8 ห้อง 
13. ห้องครูเวร    จ านวน    1  หลัง  1 ห้อง 
14. โรงอาหาร    จ านวน    2  หลัง   15 ห้อง 
15. อาคารวิทยบริการ   จ านวน    1      หลัง  5 ห้อง 

 
 

mailto:Pket_tech@yahoo.com
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
1. ขนาดและที่ตั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกในทะเล อันดามัน

เป็นเกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 862 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
เฉพาะที่ดินประมาณ543 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตโดยรอบเป็นทะเลและมหาสมุทร โดยทิศ
เหนือติดทะเลจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทิศใต้และทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศเหนือติดช่องแคบปากพระจังหวัดพังงาเชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพาน
เทพกระษัตร ี

2. ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะมีลักษณะยาวรีจากเหนือไปใต้ ส่วนยาวสุด วัดจาก
เหนือจรดใต้ประมาณ 48 กิโลเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 21 กิโลเมตร มีชายทะเลขุนเขา
สวยงาม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงๆ ต่ าๆ มีที่ราบเป็นตอนทางฝั่งตะวันออกเป็นป่าชายเลน มี
เกาะในบริเวณรอบอยู่ 36 เกาะ 

3. ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ตทั่วทั้งบริเวณเกาะ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์
สูตร จึงท าให้อากาศส่วนใหญ่ร้อนชื้น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายน และฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22 -34 องศา
เซลเซียส 

4. ประชากรและความหนาแน่นของประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีจ านวน 
365,319 คน เป็นชาย 172,867 คน หญิง 192,452 คน ความหนาแน่นของประชากร
เท่ากับ 656 คน ต่อตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้านทั้งสิ้น 205,371 
หลังคาเรือน 

5. การปกครองจังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู้ อ าเภอถลาง มีต าบล 17 ต าบล 95 หมู่บ้าน 58 ชุมชน แยกเป็น
อ าเภอเมืองมีพ้ืนที่ 224,000 ตารางกิโลเมตร มี 8 ต าบล 44 หมู่บ้าน 23 ชุมชน อ าเภอกะทู้ 
มีพ้ืนที่ 67,044 ตารางกิโลเมตร มี 3 ต าบล 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน อ าเภอถลางมีพ้ืนที่ 
252,000 ตารางกิโลเมตร มี 6 ต าบล 45 หมู่บ้าน 9 ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนครจ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง
จ านวน 2 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 แห่ง 

6. เศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ตโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ปี พ.ศ. 2555 พบว่าสาขาการผลิตที่มีสัดส่วน
สูงสุดคือสาขาโรงแรมและภัตตาคารสาขาการขนส่ง ร้อยละ 33.11 สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม ร้อยละ 22.79 สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
ร้อยละ 7.00 และสาขาตัวกลางทางการเงินร้อยละ 5.35 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดภู เก็ตในเดือน มิถุนายน 2556 พบว่าชะลอตัวเมือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากเครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดขยายตัวส่งผลให้ธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพากันขยายตัวตามไปได้ แต่
อย่างไรก็ดีมีเครื่องชี้วัดบางตัวที่ปรับตัวลดลง อาทิเช่น ด้านเกษตรประมง อุตสาหกรรมการเงินและ
การจ้างงานเป็นต้น แต่เครื่องชี้ดังกล่าวไม่ใช่โครงสร้างของจังหวัด จึงยังคงท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของจังหวัดขยายตัวจากปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเศรษฐกิจจังหวัด ดังนี้ 
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ปัจจัยบวก ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว คือการท าโรดโชว์ในต่างประเทศ ท าให้มี
นักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดใหม่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคบริการในโรงแรมภัตตาคารและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของ
จังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยลบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด คือปัญหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดปัญหาการจราจร ภาวะเงินเฟ้อ การแข็งค่าของ
เงินบาทและราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  

ส าหรับภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตในปีถัดไปคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง
การท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยต่างต้องการมาท่องเที่ยว เพ่ือที่จะมา
ขื่นชมทัศนียภาพ ชายหาด ทะเล แสงแดดและเกาะเล็กเกาะน้อยหรือสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ทางจังหวัด
ภูเก็ตได้รับงบประมาณในการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับการคมนาคมทางกอากาศในอนาคต 
จึงท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น แต่ควรค านึงถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณ 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นประเทศที่มีก าลังซื้อสูง การเดินทางมาพักผ่อนเป็น
เวลานานและชอบความเป็นส่วนตัว ดังนั้นควรส่งเสริมในเรื่องของสถาปัตยกรรมโบราณของจังหวัด 
เช่น อาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสตลอดจนส่งเสริมเรื่องอาหารพ้ืนเมือง หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีพ้ืนเมืองของจังหวัด เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก พิธีแต่งแบบหย่ายาบาบ่า เป็นต้น ซึ่งท าให้
เกิดแรงจูงใจ มีทางเลือกที่หลากหลายในการมาท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคต 
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
รายจายในการบริหารสถานศึกษา 

  งบด าเนินงาน 92,415,688บาท 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.  งบบุคลากร 
(เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 

62,462,821 

2.  งบด าเนินงาน 14,321,850 
3.  งบลงทุน 1,000,000 

4. งบอุดหนุน 10,963,250 
5. งบรายจ่ายอื่นๆ 3,769,665.08 

รวบงบด าเนินการทั้งสิ้น 92,517,586.08 
 

ที่มา : ฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย                  

3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พ.ศ. 2561 
 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
          3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน    
          นักเรียน นักศึกษา และครู ได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ 
การเป็นวิทยากร การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชน และด้านบริการวิชาชีพ ได้แก่      
การซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ การสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ  และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต  
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 มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม  
 สถานศึกษามีนโยบายใหมีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาควบคูกันไป 
เพ่ือใหผูส าเร็จการศึกษามีความรู พ้ืนฐานทางดานวิชาชีพ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อในวิชาชีพที่ตนเองมีความถนัดและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ต่อไปในอนาคต ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่พึงประสงค์  
ผู้เรียนมีความรู้ ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน  มีทักษะวิชาชีพ 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับกลุ่มของผู้เรียน สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด” 
 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืนๆเพ่ิมเติมได้
ตามบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
  ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไว้ดังนี้ 
 
 “จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล” 
 
 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 
 พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้  
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

1 จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
และให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

1.1 เพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรมให้กว้างขวางและ
ต่อเนื่อง 

1.2 รักษาและพัฒนาคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สู่ความเป็นสากล 

1.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 

1.4 จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

2 พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี 
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.3 แสวงหาและรักษาพันธมิตรในการจัดอาชีวศึกษา 
2.4 พัฒนาระบบความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากร 
2.5 บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน 

3 ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นและประเพณี
ไทย 

3.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
3.3 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความ

พร้อมและเพียงพอ 
3.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 

4 บริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาลและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการสถานศึกษา 
4.2 การพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 
4.3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
4.4 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ  
  1.2 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีจ านวน 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 
  1.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรมให้กว้างขวางและต่อเนื่อง 
    

1.1.1 เป้าประสงค์ จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้ความส าคัญและประเมินตามสภาพจริงที่
เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

   1.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( E To E ) 
    2) โครงการ Project based learning 
    3) โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี Constructionism 
    4) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการทุกแผนกวิชา 
    5) โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก 
    6) โครงการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 
    7) โครงการ English Camp for MEP Project 
    8) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
    9) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
    10) โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
    11) โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 
    12) โครงการ เปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ 4.0 
   1.1.3 ตัวช้ีวัด 
    1.)มาตรฐานที่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ 
     1.1 ด้านความรู้ 
     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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    2.) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา     
     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    3.)มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
    4) มาตรฐานที่4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
     4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่พึง
ประสงค์ 
     4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
           
  1.2 กลยุทธ์ที่ 2 รักษาและพัฒนาคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสู่ความ
เป็นสากล 
    

1.2.1 เป้าประสงค์  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
และพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้ความส าคัญ
และประเมินตามสภาพจริงที่เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

   1.2.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน 
    2) โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
    3) โครงการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
    4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
    5) โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    6) โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 
    7) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
    8) โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Toeic) 
    9) โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 
    10) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.2.3 ตัวช้ีวัด 
    1.) มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ 
     1.1 ด้านความรู้ 
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     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
    3.) มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      
  1.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 
    

1.3.1 เป้าประสงค์ จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้ความส าคัญและประเมินตามสภาพจริงที่
เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

   1.3.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
    2) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
    3) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
    4) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
    5) โครงการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    6) โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
    7) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการทุกแผนกวิชา 
    8) โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 
   1.3.3 ตัวช้ีวัด 
    1.) มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ 
     1.1 ด้านความรู้ 
     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    3.) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



33 
 

     3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีสู่ชุมชน 
    4) มาตรฐานที่4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
     4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่พึง
ประสงค์ 
     4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
     
  1.4 กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
    

1.4.1 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
โดยการจัดหา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่าง
เพียงพอ และปลอดภัย 

   1.4.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
    2) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    3) โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลในโรงงาน 
    4)  โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน 
    

1.4.3 ตัวช้ีวัด 
    1.)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    
  1.5 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
    

1.5.1 เป้าประสงค์ เพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขันในสังคมแห่งการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร 

   1.5.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
    2) โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญ 
    3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
    4) โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    5) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของครูและบุคลากร 
    7) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ของบุคลากรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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    8) โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพ 
    9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
อาชีวศึกษา 
    10) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสถานศึกษา 
   1.5.3 ตัวช้ีวัด 
    1.)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ     
 
 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
  1.2 สร้างและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
  

2.กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
มีจ านวน 5  กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
    

2.1.1 เป้าประสงค์ ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    2) โครงการเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 
    3) โครงการส่งเสริมการจัดท าแขนกล 
    4) โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ 
    5) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่
สากล  
    6) โครงการประกวดและแข่งขันผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และเทคโนโลยี 
    7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 
    8) โครงการส่งเสริม งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
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    9) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพของชุมชน 
    
 

2.1.3 ตัวช้ีวัด 
    1)มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

    1) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    
  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    

2.2.1 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

   2.2.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
    2) โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา การเข้าใช้ระบบเครือข่ายก าลังคน 
อาชีวศึกษา (V-Cop) ระดับสถานศึกษา 
    3) โครงการปรับปรุงระบบขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
    4) โครงการขยายระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการเรียนภาษาอังกฤษ Echo 
English 
    5) โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 
    6) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
    7) โครงการคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดยุค Thailand 
4.0 
    8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบวัดผลและประเมินผลโดยใช้
โปรแกรม ศธ 02 
   2.2.3 ตัวช้ีวัด 
    1.)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 แสวงหาและรักษาพันธมิตรในการจัดอาชีวศึกษา 
    

2.3.1 เป้าประสงค์ แสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

   2.3.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
    2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษา 
    3) โครงการเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 
    4) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    5) โครงการตดิตามผู้ส าเร็จการศกึษา 
    6) โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
    7) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ฝั่งอันดามันระดับสถานศึกษา 
 
   2.3.3 ตัวช้ีวัด 
    1) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 
    2) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
   
  2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากร 
    

2.4.1 เป้าประสงค์ แสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

   2.4.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการจัดหาทุนเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 
    2) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    3) โครงการประสานความร่วมมือจัดการศึกษากับทุกภาคส่วนของสังคม 
    4) โครงการส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ภาคเอกชน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
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    5) โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
    6) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
    7) โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
    8) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางโดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 
    9) โครงการจัดระบบครูพิเศษในสถานประกอบการ 
    10)โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้กับครูและ
นักเรียน นักศึกษา 
   2.4.3 ตัวช้ีวัด 
    1) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 
    2) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน 
    

2.5.1 เป้าประสงค์ แสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

   2.5.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
FIX IT CENTER 
    2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาสสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน 
    3) โครงการอาชีวะอาสา 
    4) โครงการอาชีวะพัฒนา 
    5) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการ
สังคม 
    6) โครงการฝึกอบรมบริการและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
    7) โครงการค่ายอาสา 
    8) โครงการบริการงานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 
 
   2.5.3 ตัวช้ีวัด 
    1)มาตรฐานที่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    3) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 



38 
 

 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
1.วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
  1.2 สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
  1.3 สร้างคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจ านวน 
4 กลยุทธ ์ดังนี้ 
 
  3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นและประเพณีไทย 
    

3.1.1 เป้าประสงค์ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

   3.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัน
ส าคัญทางศาสนา 
    2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
    3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    4) โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
    5) โครงการ 1 วัด 1 แผนก 
    6) โครงการหล่อเทียนพรรษา 9 ต้น มหามงคล 
    7) โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
    8) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยลูกเสือ 
    9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    10) โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
    11) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
    12) โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน วิษณุเกมส์ 
    13) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
    14) โครงการโรงเรียนสีขาว 
    15) โครงการคิดดี ท าดี 
    16) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
     
   3.13 ตัวชี้วัด 
    1)มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         
  3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
    

3.2.1 เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน
สถานศึกษา มีความสะอาดบรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีด ีนักเรียนและบุคลากรมี
พัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   3.2.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการถังขยะยิ้มได้ 
    2) โครงการธนาคารขยะ 
    3) โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
    4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    5) โครงการเทคนิคสวย ด้วยมือเรา 
 
   3.2.3 ตัวชี้วัด 
    1) มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 
   
  3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อม
และเพียงพอ 
    

3.3.1 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่าง
เพียงพอ และปลอดภัย 

   3.3.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
    2) โครงการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
    3) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
    4) โครงการพัฒนาห้องเรียนเข้าสู่มาตรฐาน 
    5) โครงการBig cleaning day 
   3.3.3 ตัวช้ีวัด 
    1) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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  3.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 
     

3.4.1 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ และปลอดภัย 

   3.4.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 
    2) โครงการบ ารุงรักษาน้ าดื่ม Ro 
    3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร แผนกวิชา 
    4) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและจ่ายน้ าเพ่ือการบริโภค 
   3.4.3 ตัวชี้วัด 
    1) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน โดยการวางแผน การจัดองค์กร 
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานผลงาน และงบประมาณ  
 2.กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 4 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
    

 
4.1.1 เป้าประสงค์ บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและความ
เสมอภาคทั่วทั้งวิทยาลัย 

   4.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
    2) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    3) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
    4) โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุ ด้วยระบบบริหารคุณภาพ 
    5) โครงการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
    6) โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 
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   4.1.3 ตัวช้ีวัด 
    1)มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 
    
  4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 
    

4.2.1 เป้าประสงค์ บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและความ
เสมอภาคทั่วทั้งวิทยาลัย 

   4.2.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
   4.2.3 ตัวช้ีวัด 
    1)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
    

 
4.3.1 เป้าประสงค์ บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและความ
เสมอภาคทั่วทั้งวิทยาลัย 

   4.3.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการประชุมการบริหารงานและติดตามงบประมาณประจ าเดือน 
    2) โครงการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI) 
   4.3.3 ตัวช้ีวัด 
    1)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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4.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

    
 
4.4.1 เป้าประสงค์ บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและความ
เสมอภาคทั่วทั้งวิทยาลัย 

   4.4.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ของบุคลากรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
    3) โครงการอบรมครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 
การวัดผลและประเมินผล 
    4) โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแก่หัวหน้าแผนกวิชาและ
หัวหน้างาน    
    5) โครงการจัดท าข้อมูลผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโปรแกรม 
Log book 

 
4.4.3 ตัวชี้วัด 

    1)มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  : จดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้ความส าคัญและประเมินตามสภาพจริงที่
เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรมให้กว้างขวางและต่อเนื่อง 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการหลักสูตรระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ 
1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การ 
ท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 
2.เพ่ือเพ่ิมโอกาส และทางเลือกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถไปขยายผล
เป็นอาชีพเสริม 
และอาชีพหลักได้ 
 

นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2,500 คนได้
เรียนรู้การท างานด้านวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติจริง 
และประชาชนทั่วไปจ านวน 2,000 คน มี
ความรู้ในการการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการ Project based 

learning 
1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับ
วิชาที่เรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียน สามารถท างานเป็น
กลุ่มเป็นกระบวนการ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถน าทักษะ
ความรู้คุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการท า
โครงการ ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนด้วยตนเอง 100 
เปอร์เซ็นต์ และมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาและสร้างชิ้นงาน
ด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับรายวิชา 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎี Constructionism 

เพ่ือให้ผู้เรียนลงมือสร้างสิ่งของหรือ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มี
ความหมาย สามารถเชื่อมโยงและสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 
100 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็
จะสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการทุกแผนกวิชา 
เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์และจุดประกายความคิด
ในการเรียนรู้ของนักเรียน สนับสนุนให้
นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาเรียน 

นักเรียนระดับ ปวช.จ านวน 250 คน 
และระดับ ปวส. จ านวน 50 คน ศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ ซึ่งน า
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน อัน
น าไปสู่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านกาน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

5 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
เชิงรุก 

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ในการรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปวช. และ ปวส. 

ไดแ้ผ่นพับและโปสเตอร์ไปประชาสัมพันธ์
การเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่
พึงประสงค์ 
4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการเทคนิคภูเก็ต

ปริทัศน์ 
1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ใน
รายวิชาต่างๆมาบูรณาการจนเกิดเป็น
นวัตกรรมใหม่ข้ึน 
2.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนนักศึกษาผู้จัดท าโครงการ
วิชาชีพและเผยแพร่ผลงานโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนตลอดจนคัดเลือก
ผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ฯ 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน 

ผลงานโครงวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 150 
โครงงาน  

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

7 โครงการ English Camp 
for MEP Project 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  
2.เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข 
 
 
 

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน า
ความรู้ทักษะวิชาชีพ   เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์  ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมี
ความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจของ
ตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

9 โครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
การอบรม มีความสามารถในการมองหา
ลู่ทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.นักเรียน  นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรม
จ านวน 520 คน มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้อง  
2. นักเรียน  นักศึกษา  ที่เข้ารับการอบรม
มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ 
และสามารถ  บริหารงานในหน่วยงานของ  

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  3. เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  

และลดภาวะการว่างงานของนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

10 โครงการอบรมเขียนแผน
ธุรกิจ 

1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการใน
เชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษามีแนวความคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี   
2.  เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม 
มีความสามารถในการมองหาลู่ทางใน
การประกอบการธุรกิจเมื่อส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
สามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
4.  เพ่ือลดภาวะการว่างงานของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

1.นักเรียน  นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรม
จ านวน 520 คน มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้อง  
2.นักเรียน  นักศึกษา  ที่เข้ารับการอบรม
มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ 
และสามารถ  บริหารงานในหน่วยงานของ
ตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                  

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.4 ด้านด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11 โครงการการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม 
1.ปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนสาย
อาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง จากโรงเรียน
เครือข่ายมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ
สายอาชีพ 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
4.1ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่
พึงประสงค์ 
4.2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4.3ด้านการบริหารจัดการ 

12 โครงการ เปิดโลกสัมมาชีพ 
ไทยแลนด์ 4.0 

เพ่ือประกวดและแข่งขันผลงานด้าน
วิชาการ และจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือไทยแลนด์4.0 

นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง จากโรงเรียน
เครือข่ายมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ
สายอาชีพ เด็กนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้มีองค์ความรู้และมี
ข้อมูลออย่างเพียงพอในการประกอบการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อให้ตรง
กับความถนัดและความสนใจของตนเอง 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่
พึงประสงค์ 
4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  : พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้
ความส าคัญและประเมินตามสภาพจริงที่เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 : รักษาและพัฒนาคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการปรับปรุงแผนการ

เรียนการสอน 
1.เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2 โครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน
นักเรียนนักศึกษาใหม่ 

1.เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา
ใหม่ ให้มีความพร้อมก่อนจะเข้าศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกติ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 
เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักเรียน 

มีนักเรียนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า 600 
คนเข้าร่วมโครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน 
นักเรียนใหม่ มีความรู้พื้นฐานดีขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนปกติ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถทางวิชาการ 
1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ
ด้านพื้นฐานทางวิชาการให้กับผู้เรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และไทยแลนด์ 4.0 
3.เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ทาง
วิชาการไปพัฒนาทักษะชีวิตและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ชุมชนและสังคม ต่อไป 

ผู้เรียนมีความเข้าใจทางดา้นวิชาการ 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิชาการไป
พัฒนาทักษะชีวิตและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคม 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

1.เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะ
ผู้น าในแก่นักเรียน นักศึกษาที่ท าหน้าที่
คณะกรรมการองค์การฯ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา น า
หลัก PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมองค์การฯ 

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้น า มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ

เตรียมความพร้อมทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของ
นักเรียนที่เรียนชั้น ปวช.3และ ปวส.2 
2.เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย 
3.เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 ทดสอบความรู้ความสามารถและ
ผ่านการรับรองจากวิทยาลัยฯว่ามี
มาตรฐานมีความพร้อมทุกประการในการ
ที่จะให้นักเรียนเข้าไปท างานในสถาน
ประกอบการ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ( V-
NET) 

1.เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของ
นักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
2.เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ 
3.เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลกาเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชาติ 

นักเรยีน นักศึกษาผ่านทดสอบ V-NET  มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 
1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะวิชาชีพ 
มีความรู้คุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานจากกรมส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

8 โครงการทดสอบความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

1.เพ่ือทดสอบความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน 

นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบความรู้
ทางภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการลดปัญหาการออก

กลางคัน 
1 เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
2 เพ่ือเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3 เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
4 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
รับผิดชอบและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

10 โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 
2 เพ่ือให้สถานประกอบการเกิดความ
เข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา ได้
ตระหนักถึงข้อดีในการเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
4 เพ่ือให้ครู อาจารย์แนะแนว น าผล
การสัมมนาไปขยายผลในสถานศึกษา
ของตนเองต่อไป 

นักเรียนนักศึกษา มีทักษะความสามารถ 
ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  : จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย ให้ความส าคัญและประเมินตามสภาพจริงที่
เน้นสมรรถนะสร้างความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การ 

ท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 
2.เพ่ือเพ่ิมโอกาส และทางเลือกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถไปขยายผล
เป็นอาชีพเสริม 
และอาชีพหลักได้ 
 

นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2,500 คนได้
เรียนรู้การท างานด้านวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติจริง 
และประชาชนทั่วไปจ านวน 2,000 คน 
มีความรู้ในการการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาสู่นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 

1.เพ่ือจัดท ารายวิชาต่างๆให้ความรู้ 
2.เพ่ือน าทักษะ กระบวนการ ที่ได้จัดท า
เป็นรายวิชาใหม่ๆถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนนักศึกษาให้แต่ละสาขาวิชา
ต่างๆได้ 

ครูผู้สอนสาขาต่างๆ 30 คน 
ได้รายวิชาที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสู่
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 1 วิชา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การ 
ท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 
2.เพ่ือเพ่ิมโอกาส และทางเลือกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถไปขยายผล
เป็นอาชีพเสริม 
และอาชีพหลักได้ 
 

นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2,500 คนได้
เรียนรู้การท างานด้านวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติจริง 
และประชาชนทั่วไปจ านวน 2,000 คน มี
ความรู้ในการการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้าน

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

นักเรียนนักศึกษา มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

5 โครงการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
ด้านพื้นฐานทางวิชาการให้กับผู้เรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ทาง
วิชาการไปพัฒนาทักษะชีวิตและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

นักเรียน นักศึกษาทุกคน น าความรู้ทาง
วิชาการไปพัฒนาทักษะชีวิตและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ชุมชน และสังคม ต่อไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการเชิญวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.เพ่ือเติมเต็มความรู้ความสามารถให้แก่
ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 
2.เพ่ือจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะ
ด้านที่หลากหลายมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
3เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถที่แท้จริงและน าขบวนการ
ใหม่เหล่านั้นไปใช้พัฒนาตนเองใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7 โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการทุกแผนกวิชา 

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาดู
งานจากสถานประกอบการ 
2.เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
3.เพ่ือสนองนโยบายการจัดการ
อาชีวศึกษาในส่วนของการศึกษาดูงาน 

นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม 
1.เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัย
ท างานตามความถนัดและความสนใจ 
2.เพ่ือขยายกลุมเปาหมายผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสู
หลักสูตรอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือเปนทางเลือกส าหรับผูเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงคจะเรียนควบคูไปกับ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ท าบันทึกขอตก
ลงความรวมมือกับสถานศึกษาสังกัด สอศ. 
โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาแกนมัธยม 
4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแกนมัธยมที่
พึงประสงค์ 
4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการจัดหา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ
อย่างเพียงพอ และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 4 : จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 1.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อ

การพัฒนาการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ 
2.เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีทันสมัยมา
ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบความช ารุด 
บกพร่องของครุภัณฑ์ส านักงาน
คอมพิวเตอร์และรถราชการ ซึ่งจะน า 
ไปสู่การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาให้มี
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางราชการของวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณ 
 
 
 

มีครุภัณฑ์ส านักงานและคอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพต่อการ
ใช้งานของทางราชการ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. โครงการซ่อมบ ารุง

เครื่องจักรกลในโรงงาน 
1.เพ่ือให้เครื่องจักรกลใช้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิผล   
2.เพ่ือให้เครื่องจักรกลเครื่องใช้มี
สมรรถนะการท างานสูง และช่วยให้
เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 
3.เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.เพ่ือประหยัดพลังงาน 

เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความ
ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4. โครงการพัฒนาชุดสื่อการ
เรียนการสอน 

1.เพ่ือให้สื่อการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2 เพ่ือจะให้มีสื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะของรายวิชานั้นๆ 

มีสื่อการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในสังคมแห่งการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร 
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย 

เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการรายงาน
โครงการ 
เพ่ือประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 
100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทุนการ
ปฏิบัติงานวิจัย คะแนนการท ากิจกรรม
ระหว่างฝึกอบรมทุกกิจกรรมโดยเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2. โครงการพัฒนาความก้าวหน้า
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่วิทยาฐานะครู
เชี่ยวชาญ 

เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาความก้าวหน้าสู่วิทยฐานะ 

การพัฒนาความก้าวหน้าสู่วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษที่เกิดการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาต่างๆของครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯได้รับ
การประเมิน ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อ
บทเรียนออนไลน์ส าหรับการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

เพ่ือฝึกอบรมครูในการใช้และผลิตสื่อ
บทเรียนออนไลน์ ส าหรับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ 

ครูอาจารย์ได้รับความรู้ในการใช้สื่อและ
ผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์พัฒนาองค์
ความรู้ฯ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนา

ศักยภาพทางเทคโนโลยีแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาตนเองและผู้เรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

5. 
 
 
 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
ส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
วิชาการและจัดประกวดโครงงานวิชาชีพ 

ครูและบุคลกรทางการศึกษา จ านวน 30 
คน 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย
ของครูและบุคลากร 

เพ่ือฝึกอบรมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การเขียนโครงการ และรายงานผล
โครงการและกิจกรรมและเพ่ือ
ประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลกรทางการศึกษา จ านวน 30 
คน  
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและความรู้ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีความสามัคคีและเจตคติทีดีต่อองค์กร 

บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
วิชาชีพ 

1.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมาใช้ปฏิบัติจริง 
3.เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม 
4.เพ่ือให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  
  

ครูทุกคน ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพครูวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 75 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษา 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 75 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

10 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลกร
สถานศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความรู้และมีความประทับใจและเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาลัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยฯมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยฯ ร้อย
ละ 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  : ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาส่งเสริม

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ทาง
วิชาการไปพัฒนาทักษะชีวิตและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ชุมชน และสังคม ต่อไป 

นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เกิดความรู้ทางด้านวิชาการไป
พัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

2 โครงการเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ใน
รายวิชาต่างๆมาบูรณาการจนเกิด
นวัตกรรมใหม่ข้ึน 
2.เพ่ือสร้างความภาคภูมใจให้แก่
นักศึกษาผู้จัดท าโครงการวิชาชีพและ
เผยแพร่ผลงานต่อชุมชน 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการปรับวิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง 
 
 

นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ในรายวิชา
ต่างๆมาบูรณาการจนเกิดนวัตกรรมใหม่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. โครงการส่งเสริมการจัดท า

แขนกล 
1.เพ่ือจัดสร้างแขนกล 
2.เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการ
เรียนรู้มากข้ึนจากการปฏิบัติงานจริง
ส าหรับการจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

แขนกล มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

4. โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากความรู้ด้านงานวิจัย 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ 

1.เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงและการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก 
2.เกิดเครือข่ายและแนวทางการส่งเสริม
ผลงานนวัตกรรมให้ได้รับการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

เกิดเครือข่ายและแนวทางการส่งเสริม
ผลงานนวัตกรรมให้ได้รับการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสู่สากล 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบ
การน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตร ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนานโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการต่อไป 
2.เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากและเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่น  
3.เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 
4.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและ
นักประดิษฐ์ไทย ได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มี
ศักยภาพในเวทีระดับสากล 
 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้
เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายในเวทีระดับสากล 
ระบบการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การจด
ทะเบียนสิทธิบัตร ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนานโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการต่อไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

6. โครงการประกวดและแข่งขัน
ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและ
นักประดิษฐ์ไทย ได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มี
ศักยภาพในเวทีระดับสากล 
 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ ไดเ้ข้า
ร่วมการประกวดและแข่งขันสู่ในเวทีระดับ
สากล 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  2.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้น กับ
องค์กรภายนอก 
3.เพ่ือขยายผล/เปิดโอกาสในการหา
ช่องทางการตลาดให้ผลงานวิจัย/ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นของไทยโดยผ่านการ
น าเสนอในเวทีนานาชาติ 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

1.เพ่ือสร้างแนวความคิดให้นักวิจัยและ
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้สามารถบูรณาการ
งานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นประโยชน์จรรโลงสังคมไทยให้ด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
2.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ได้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ทางด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
ของชุมชนและผลักดันให้ผลงาน
นวัตกรรม ได้รับการต่อยอดต่อไป 
3.เพ่ือส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
การประดิษฐ์คิดค้น และการต่อยอด
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการส่งเสริม งานวิจัย 

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพ บริบท ปัจจัย
กระบวนการและผลของการใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
และวิธีการแบบเปิด 
2. ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในการน านวัตกรรมทางการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
น า วิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ทาง
การศึกษาสู่การปฏิบัติได้จริง 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

9 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของชุมชน 

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ชุมชนที่มีการน าวิถี และ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ตนเองมาพัฒนา 

มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน มีการบริหารจัดการการสร้าง
รายได้ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ตามมิติวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ขององค์กรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร
ความถกูต้องและเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2. โครงการอบรมนักเรียน 
นักศึกษา การเข้าใช้ระบบ
เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา
(V-COP) ระดับสถานศึกษา 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ
บริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
2.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่
นักเรียนนักศึกษาให้มีหลักการท างานใน
ระบบบริหารจัดการระบบ 
3.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ
สมัครงานทางระบบบริหารจัดการศูนย์
ก าลังคนฯ 

นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้งานระบบฯได้ทุก
คน 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการปรับปรุงระบบขยาย

สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 

1.เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น 
3.เพ่ือรองรับการขยายตัวในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 

ระบบอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4 โครงการขยายระบบเครือข่าย
เพ่ือรองรับการเรียน
ภาษาอังกฤษ Echo English 

1.เพ่ือขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.เพ่ือรองรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่าน Echo English  
3.เพ่ือยกระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา 

ระบบเครือข่ายไร้สายประจ าห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

5 โครงการพัฒนาส่วนขยาย
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS 

1.เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
วิทยาลัย 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารภายในวิทยาลัยฯ 

บุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายส าหรับระบบบริหาร
จัดการ 

1.เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย 
3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 
ระบบ 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

7 โครงการคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดยุค 
Thailand 4.0 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือรับมือ
กับโลกท่ีมีความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีจาก Inter 
และ Microsoft ท าให้คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง 10- 20 คน 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

8 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบวัดผลและ
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรม 
ศธ.02 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงาน
บริหารของวิทยาลัยฯ ให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  : แสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 :  แสวงหาและรักษาพันธมิตรในการจัดอาชีวศึกษา 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

ในการจัดหาบุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย
กับชุมชน บุคคลภายนอก เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงาน การจัดการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1.เพ่ือสร้างและระดับความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ 
2.เพ่ือรับทราบความต้องการของสถาน
ประกอบการ ด้านปริมาณก าลังคนและ
คุณสมบัติเพ่ือการด าเนินการวางแผน
ผลิตนักศึกษาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

ครู นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ
ด าเนินการวางแผนผลิตนักเรียนนักศึกษา
ให้เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ใน

รายวิชาต่างๆมาบูรณาการจนเกิด
นวัตกรรมใหม่ข้ึน 
2.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักศึกษาผู้จัดท าโครงการวิชาชีพและ
เผยแพร่ผลงานต่อชุมชน 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน และสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 

นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ในรายวิชา
ต่างๆมาบูรณาการจนเกิดนวัตกรรมใหม่ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4 โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองชุ 
มชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เพ่ือสร้างและระดับความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 
 

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย 

ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
เปอร์เซ็นต์ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

6 โครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการใน
การพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาลง
นามความร่วมมือกับวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ฝั่งอันดามันระดับ
สถานศึกษา 

เพ่ือการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาค
การผลิตอุตสาหกรรมและบริการ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวิจัย 200 
ผลงาน เน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการของสถานประกอบการ 
การวางแผนการผลิต และพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม 

สามารถแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในสายอาชีวศึกษาให้ตรง
เป้าหมาย ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
มองเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม เข้ามา
สนับสนุน และท างานร่วมกันอย่างมี
ทิศทาง 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  : แสวงหาความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาระบบความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากร 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการจัดหาทุนเพ่ือ

การศึกษาส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทุนการศึกษาแก่
นักเรียนนักศึกษา 

1.เพ่ือจัดหาทุนให้นักเรียนนักศึกษาทุก
ระดับชั้น 
2.เพ่ือน าทุนาให้นักศึกษาเพ่ือใช้จ่ายใน
การศึกษา 

ทุนการศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

2 โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เพ่ือสร้างและระดับความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3 
 

โครงการประสานความ
ร่วมมือจัดการศึกษากับทุก
ภาคส่วนของสังคม 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย
กับชุมชน บุคคลภายนอก เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงาน การจัดการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 
ภาคเอกชน ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย
กับชุมชน บุคคลภายนอก เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงาน การจัดการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

5 โครงการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างและระดับความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 
 

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่นและวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

6 
 

โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านกับวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการลงนามความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการใน
การพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาลง
นามความร่วมมือกับวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางโดย
ความร่วมมือกับภาคเอกชน
  

เพ่ือเป็นการรองรับ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม/ชุมชน 

นักเรียน นักศึกษา ได้ห้องเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมทุก
ด้าน ส าหรับการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 โครงการจัดระบบครูพิเศษใน
สถานประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
ตามหลักสูตรครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

พัฒนาครูฝึกให้มีความรู้ ความสามารถ ใน
ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะด้านการสอนงานให้แก่ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

10 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี 
ให้กับครูและนักเรียน 
นักศึกษา 

เพ่ือให้ ครู นักเรียน ได้รับความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาชพี 
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ 
 

ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นักเรียน-
นักศึกษาในด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนา เผยแพร่ เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  : แสวงหาความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5 :  บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน Fix It center 

1. เพ่ือบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
การเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน 
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้าประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน 
2. พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอา
สามีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 
3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดการเรียนแบบบูรณาการ 

ประชาชนที่เข้ารับการบริการประมาณ 
2,000 คน  
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน
ด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 
และท าให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการ
ดูแลรักษาเครื่องใช้ต่างๆ ช่วยลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งาน 
ของเครื่องมือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 

2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการการฝึกอาชีพต่างๆ 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
3.เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ประชาชนที่เข้ารับการบริการได้เรียนรู้การ
ท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการอาชีวะอาสา เพ่ือรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร

อันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการ
ที่ประชาชนจ านวนมากใช้รถในการเดินทางสัญจรกลับ
ภูมิล าเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 
เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ที่เรียน
มาปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

ประชาชนมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 

4 โครงการอาชีวะพัฒนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ 
รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา รวมกลุ่มท างานเป็นทีมท า
กิจกรรมจิตอาสา ที่เป็นประโยชน์และเป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่นักเรียน
อาชีวศึกษาเกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะร่วมกัน
น าความรู้ ความสามารถน าทักษะวิชาชีพมาช่วยเหลือ
ชุมชน 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
สร้างค่านิยมปรับภาพลักษณ์การ
อาชีวศึกษา และจูงใจให้นักเรียน 
นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มี
ความยินดีและส่งเสริม   ท าให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการสร้างเสริม

ประสบการณว์ิชาชีพปลูกจิต
อาสาด้วยการบริการสังคม 

1.  เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.  เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 
3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนใน
หมู่คณะ 
4.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
ได้อย่างเหมาะสม 
5.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่ง
เป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิก
ให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 

คนในชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
วิทยาลัยฯ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการฝึกอบรมบริการและ

พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 108 
อาชีพ 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การ 
ท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง 
2.เพ่ือเพ่ิมโอกาส และทางเลือกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถไปขยายผล
เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
 

นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2,500 คนได้
เรียนรู้การท างานด้านวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติจริง 
และประชาชนทั่วไปจ านวน 2,000 คน มี
ความรู้ในการการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 

7 โครงการค่ายอาสา ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อ
ชุมชนเป็นเสมือนการวางรากฐานการ
ด ารงชีวิตให้เยาวชนเพื่อออกไปเป็น
บัณฑิตที่ดีในอนาคต เพ่ือจะได้มีความ
พร้อม ก่อนออกไปสู่โลกการท างานหรือ
แม้กระทั่งการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการ
ประกอบอาชีพนั้น นอกจากจ าเป็นต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถความช านาญ
ทางด้านวิชาการในการประกอบอาชีพ
แล้ว จิตสาธารณะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่
นักศึกษาควรมีและปฏิบัติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการบริการงานวิชาการ

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 
1.เพ่ือฝึกประสบการณ์การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และหน่วยงานภายนอก  
ส าหรับรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2.เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 
3.เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการส าหรับการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ของชุมชน ภาครัฐ เอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ระหว่าง วิทยาลัย องค์กร และชุมชน ให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  : สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นและประเพณีไทย 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และวัน
ส าคัญทางศาสนา 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี 
2.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องเนื่องในวันส าคัญต่างๆ
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมโครงการ และสามารถ
ปฏิบัติ ขั้นต่างๆในพิธีการได้อย่างถูกต้อง
และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ด้านกีฬาและนันทนาการ 
1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกก าลังกาย 
2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 
 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และหน่วยงานอื่น 
 

1.นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
อย่างถูกต้อง 
 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ใน 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกการมีวินัย
การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสา รู้หน้าที่
และบทบาทของตนเองในการเป็นผู้เรียน 
2.เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้าน
การรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อมา
ทดแทน 
3.เพ่ือเป็นการท างานร่วมกับบุคคลอื่น
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม สืบสาน ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตนึกมีวินัยตรงต่อเวลา มีจิต
อาสา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกในการ
ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา รู้หน้าที่ และ
บทบาทของตนเองในการเป็นผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

5 โครงการ 1 วัด 1 แผนก 1.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
เกิดในกลุ่มผู้เรียน 
2.เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอัน
ดีงานของชาวพุทธ 
4.เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า 
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเข้าใจด้านคุณธรรม 
จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการหล่อเทียนพรรษา 9 

ต้น มหามงคล 
1.เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนา 
2.เพ่ือให้เกิดส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา 
3.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาได้กระท าความดี 
4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมระหว่าง
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาใน
การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
5.เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงพระศาสนา
ให้จรรโลงสืบไป 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุง 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 

จริยธรรม 
1.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิด
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
2.เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ซึ่งประเพณีอันดี
งามของชาวพุทธและชาวมุสลิม 
4.เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

8 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วย
ลูกเสือ 

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจการลูกเสือ
วิสามัญของวิทยาลัยฯ 
2.เพ่ือเป็นการฝึกให้ลูกเสือมีจิตอาสา
และการให้บริการกับชุมชนและสังคมที่
ลูกเสืออยู่ 
3.เป็นการฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน
และเสียสละ ตลอดจนใช้ชีวิตอย่างชาว
ค่ายและสามารถน าทักษะที่ได้ฝึกไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

ลูกเสือมีจิตอาสา ให้บริการชุมชน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
หน่วยงานอื่น 

1.นักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียน ร้อยละ 80  สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
3.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับ
ดีขึ้นไป 
4.นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง  ร้อยละ 70  ใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

10 โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่ง
เสพติด 

1.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้
นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนในการ
ป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
3.เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้
สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด 
 
 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ปลอดสารเสพติด และมีความตระหนักถึง
โทษของสารเสพติดต่างๆ 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 



92 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
พิษภัยของโรคเอดส์ 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบสาเหตุ
การเกิดโรคเอดส์ 
3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้วิธีการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ทั้งหมด มีความรู้ในการป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลจากโรคเอดส์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

12 โครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาภายใน วิษณุเกมส์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาออก
ก าลังกานช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 
2.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามี
มนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีน้ าใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
3.เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของ 
วิทยาลัยฯในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 
 
 

นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
13 โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาออก

ก าลังกานช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
2.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามี
มนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ เป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

14 โครงการโรงเรียนสีขาว 1.เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
2.เพ่ือรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
3.เพ่ือคงสถานะความเข้มแข็งของ
สถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 
4.เพ่ือเป็นสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด 
 
 
 
 
 

นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต บ่ม
เพาะปลูกฝังและสร้างจิตส านึก 
รบัผิดชอบสังคม ชุมชน สามารถปกป้อง
ตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
15 โครงการคิดดี ท าดี 1.เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษามี

ความคิดเชิงบวก 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3.สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจใน
หลักการใช้ชีวิตการคิดเชิงบวกสามารถ
แยกความดีความชั่วได้ และสามารถน า
ความรู้จากมงคลชีวิต 38 ประการและ
การคิดเชิงบวกไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

16 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  : ส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน สถานศึกษา มีความสะอาดบรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนและบุคลากรมี
พัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการถังขยะยิ้มได้ 1.เพ่ือให้ปริมาณขยะมูลฝอยในวิทยาลัย

ลดจ านวนลง 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกและให้ความรู้แก่
นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกบัการบริหาร
จัดการขยะเป็นแนวทางหนึ่งในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 
 3. เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ 

ปริมาณของจ านวนขยะลดลง 
-สร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรฯ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2 โครงการธนาคารขยะ 1.เพ่ือลดปริมาณขยะ และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ในการก าจัดขยะ 
2.เพ่ือให้มีการจัดการขยะรีไซเคิล อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะ และสร้าง
รายได้เสริมให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

เกิดระบบการจัดการขยะรีไซเคิลของ 
วิทยาลัยฯ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
สร้างรายได้เสริม และปลูกฝังนิสัยการ
ออม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการ     
สภาวะแวดล้อมวิทยาลัย  สวยงาม น่าอยู่  
และถูกสุขอนามัย 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับ

นักเรียนนักศึกษาในเรื่องการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารับรู้ และ
ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้
เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะได้ 
5. เพื่อน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1.นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้เรื่องการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. นักเรียนนักศึกษามีความรู้เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิล
ได้ 
4. นักเรียนนักศึกษารับรู้ถึงปัญหาเรื่อง
ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สร้างความสามัคคีและอนุรักษ์ธรรมชาติ มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัยฯเพิ่มมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการเทคนิคภูเก็ตสวยด้วย

มือเรา 
1. เพื่อฝึกให้เด็กสนใจธรรมชาติช่วยกัน
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

นักเรียนนักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีความตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรู้จักการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเพียงพอ 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ 
เพ่ือพัฒนา ปรับซ่อมอุปกรณ์การเรียน
การสอน ดูแลสาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้สะอาดได้มาตรฐาน มี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนการสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ช ารุดให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 

2 โครงการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีการพัฒนาอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 80 
วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและบรรยากาศของ
วิทยาลัยฯดูดีมีสถานที่พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการปรับปรุงห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 
1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
2. เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการ
พัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆของ
วิทยาลัย 
3. เพ่ือจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.วิทยาลัยฯมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ศึกษาค้นคว้าเหมาะสมกับ
สาขาวิชาใน สถานศึกษา 
2.ครูบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถฝึกทักษะ 
 ได ้

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 

4 โครงการพัฒนาห้องเรียนเข้าสู่
มาตรฐาน 

1.เพ่ือให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็ม
ประสิทธิภาพ   มีระเบียบในการใช้อย่าง
ชัดเจน เข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนได้กับความต้องการของครู
และนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพด้านต่างๆส าหรับนักเรียน 
5. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
 
 

ห้องเรียน มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียนการสอนและ
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
ในวิทยาลัย  

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการ Big Cleaning day 1.เพ่ือจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการใช้งานให้

สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 2. เพ่ือแยกสิ่งของที่จ าเป็นและไม่
จ าเป็นให้ขจัดออกไป 
 3. เพ่ือจัดวางของที่จ าเป็นให้ง่ายต่อ
การน าไปใช้งาน 
 4. เพ่ือท าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ 
สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 5. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติให้ถูกต้องและ
ติดเป็นนิสัย 

วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด 
สวยงาม ท าให้คุณภาพชีวิตการท างาน
และบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
สภาพแวดล้อม มีความสะอาด สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง 
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรฯ มีความ
ตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดใน
พ้ืนทีต่ลอดเวลา 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่  ระบบสาธารณูปโภค ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอและปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการประหยัดพลังงานใน

สถานศึกษา 
1.เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าใน
วิทยาลัยและครอบครัวของนักเรียน 
2.เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
วิทยาลัยและครอบครัวนักเรียน 
3.เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือปลูกจิตส านึก สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลัง 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร รู้จักใช้
พลังงานอย่างประหยัด มีการลดการใช้
พลังงานลงอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2 โครงการบ ารุงรักษาน้ าดื่ม Ro 1.เพ่ือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องผลิตน้ าดื่ม 
Ro ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.เพ่ือยืดอายุการใช้งานเครื่องผลิตน้ า
ดื่ม Ro 
3.เพ่ือผลิตน้ าดื่ม Ro ให้ได้มาตรฐาน
ตามก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

เครื่องผลิตน้ าดื่ม Ro ที่ได้มาตรฐาน มีน้ า
ดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานไว้ดื่มกิน 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

อาคาร แผนกวิชา 
1. เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการใช้
ไฟฟ้าที่มีจ านวนมากขึ้น 
3.เพ่ือสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการและลดความเสี่ยง 
4. เพ่ือเป็นการบริการให้กับบุคลากร
ของทางวิทยาลัยในทุกฝ่าย 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยและ
อาคารเรียนประกอบให้มีประสิทธิภาพ
และไม่เกิดปัญหาการใช้งาน 
อาคารเรียนและแผนกวิชาที่มีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ือให้เกิดลดความเสี่ยงและเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์ของ 
ทางราชการ และบุคลากร 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บและจ่ายน้ าเพ่ือการ
บริโภค 
 

1.เพ่ือให้วิทยาลัยฯจัดบริการน้ าบริโภค
ที่สะอาดปลอดภัยให้ครอบคลุมกับครู 
บุคลากร และนักเรียน อย่างเพียงพอ 
2.เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคให้มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีน้ าบริโภคท่ีสะอาดได้มาตรฐานและ
เพียงพอ 

มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  : บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและ
ความเสมอภาคท่ัวทั้งวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากร มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากร เป็นผู้
มีคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 

2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

1.เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้าง
ความส าเร็จให้กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ได้  
2.เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการท างานไว้ล่วงหน้า  
3.เพ่ือลดความขัดแย้งในการท างานที่
ต้องเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  
4.เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน  

แผนปฏิบัติการประจ าปี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  5.เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน

ของการท างานไว้ล่วงหน้า  
6.เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนจะ
ทราบว่าใครจะต้องท าอะไร เมื่อไหร่ 
อย่างไร  
7.เพ่ือใช้ในการก าหนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี  
8.เพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้
และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้
มากที่สุด 

  

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษา
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

สถานศึกษาที่ด าเนินโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 
เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควรมีผลเป็นที่ประจักษ์ชัด 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการอบรมการบริหารงาน

พัสดุ การเงิน ด้วยระบบ
บริหารคุณภาพ 

1.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
2.เพ่ือให้การบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคจากการ
ท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรผู้ปฎิบัติงานการเงิน การพัสดุ 
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

5. โครงการจัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยฯ 
มีระบบและต่อเนื่อง 
2.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐานตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง Sar 
1.เพ่ือให้วิทยาลัย ฯ มีคู่มือการประกัน
คุณภาพ ที่เกิดจากกระบวนการกลุ่มซึ่งมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
2.เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย  
3.เพ่ือสร้างความมั่นใจในการ
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้
เกิดข้ึนในสถาบันการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง Sar ประจ าปี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  : บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและ
ความเสมอภาคท่ัวทั้งวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 
1.เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้าง
ความส าเร็จให้กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการท างานไว้ล่วงหน้า  
3.เพ่ือลดความขัดแย้งในการท างานที่
ต้องเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  
4.เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 
5.เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน
ของการท างานไว้ล่วงหน้า  
6.เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนจะ
ทราบว่าใครจะต้องท าอะไร เมื่อไหร่ 
อย่างไร  
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  7.เพ่ือใช้ในการก าหนดงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายประจ าปี  
8.เพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้
และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้
มากที่สุด 

  

2 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานการเงิน 
บัญชี พัสดุ 

1.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
2.เพ่ือให้การบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคจากการ
ท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรผู้ปฎิบัติงานการเงิน การพัสดุ 
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  : บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและ
ความเสมอภาคท่ัวทั้งวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการประชุมการ

บริหารงานและติดตาม
งบประมาณประจ าเดือน 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม 
ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณให้มี 
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

จัดประชุมทุกเดือน เพ่ือติดตาม
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 

2. โครงการรายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ปรับปรุง แก้ปัญหาในการ
บริหารจัดการ ต่อไป 

เพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  : บริหารและจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและ
ความเสมอภาคท่ัวทั้งวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ตได้รับการพัฒนาด้านความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้
บุคลากรของวิทยาลัยฯมีความสามัคคี
และเจตคติที่ดีต่อองค์กร 

ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับ
การพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเอง ID PLAN 

1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  3.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม 

  

3 โครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและ
การวัดผลและประเมินผล 

1. เพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจ
หลักการของการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน 
2.เพ่ือให้อาจารย์สามารถน าหลักการ
และวิธีการของการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอนมา 
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและ
ก าหนดทิศทางในการ 
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนมี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
2. ครูและบุคลากรที่เข้ารับอบรมสามารถ
ใช้ความรู้ของตนเองพัฒนารูปแบบและ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้ทัดเทียม
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการพัฒนาทักษะการ

บริหารจัดการแก่หัวหน้า
แผนกวิชาและหัวหน้างาน 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับบทบาท และความส าคัญของ
ผู้บริหาร หลักการบริหารงาน การเป็น
ผู้น า การปกครอง และการบังคับบัญชา 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความ 
เจริญก้าวหน้าของวิทยาลัย 
2. เพื่อเสริมสร้างผู้น าทางด้านการ
บริหารงาน การเป็นผู้น า การปกครอง
และการบังคับบัญชา 
3. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายใน
องค์กร ในรูปแบบวิธีต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุง
ทักษะการสื่อสารของตนเองได้ 
5. เพื่อมีความรู้ทักษะในการสอนงานบริ
กรการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิคเครื่องมือ
ต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน าหลักการบริหารความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต ์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการจัดท าข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโปรแกรม Log 
Book 

จัดท าขึ้นส าหรับข้าราชการครู บุคลากร
ฯ ใช้ในการบันทึกชั่วโมง การปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพ่ือ
ประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะต่อไป 

มีระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน (Logbook) แก่ข้าราชการครู
สายงานการสอน บุคลากร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะพัฒนาคุณภาพ
ครูและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 
         


