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ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ ปีกำรศึกษำ 2561-2564 ฉบับนี้ 
จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแผ่นแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้ำหมำยของวิทยำลัย โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกลยุทธ์กำรพัฒนำ และ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เน้นกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพหลักสูตร และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ ทำงกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ของรัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และตลำดแรงงำนในศตวรรษที่ 21 และ 
ไทยแลนด์ 4.0 
  วิทยำลัยขอขอบคุณคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร สถำนประกอบกำร หน่วยงำน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน 4 ปี ส ำเร็จตำม
วัตถปุระสงค์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วนจะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยมีคุณภำพ และมำตรฐำนเป็น ที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรสืบไป 
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ปีการศึกษา 2561-2564 
  สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ของรัฐบาลปัจจุบันที่เน้น 
การพัฒนาด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาศความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้าง 
ความเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ  
การบริหารการจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
ด้วยนวัตกรรม โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาออกเป็น 6 กลุ่มสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
และแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ แผนการ
ศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการศึกษา
ที่ส าคัญ คือ การเข้าถึงการศึกษาความเท่าเทียมกัน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง การน าศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีทั้งหมด 23 หลักการ เพ่ือน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน 
ให้คนไทยน าไปประยุกค์ใช้ในการจัดการศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)ที่ประกอบด้วยจุดเน้นที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2560-2579) โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และประเทศไทย 4.0 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ที่เป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาเป็นนครแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยมี 5 
พันธกิจ 5 ประเด็น ยุทธศาตร์ 22 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์และ 29 โครงการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
โรงเรียนสังฆมณฑลนครราชสีมา (พ.ศ. 2558-2562) ที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก และสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
  จากประเด็นส าคัญดังกล่าวผู้บริหาร และคณะครูจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2559-2562 ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
จัดการศึกษาเป็นคณะท างานและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน  
พัฒนาการจัดการศึกษาในระยะ 4 ปี ในปีการศึกษา 2560 เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพของ
วิทยาลัยผลการประเมิน ซึ่งพบว่าวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่งเอ้ือ และแข็ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  



เพ่ือก าหนดหลักการ แนวคิด และเป้าหมายการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วน าประเด็น
ดังกล่าวไปก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โครงการ งบประมาณและกลไกการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการศึกษาสู่ความส าเร็จ  
ผ่านกระบวนการพิจารณาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2561-2564 โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 
  ปรัชญาการศึกษา 
   คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาชีวิต 
  เอกลักษณ์การศึกษา 
   สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
  อัตลักษณ์การศึกษา 
   รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 วิสัยทัศน์ 
   นักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ และค่านิยมอาชีวศึกษา 
 พันธกิจ 
 1) พัฒนานักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์ตนเองได้ และมีความสุข 
 2) พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และ
ศาสตร์ของพระราชา 
 4) ส่งเสริมครู และบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมีความสุข 
 5) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์ พึ่งตนเองได้และมีความสุข 
 2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 3) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 4) ครู และบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมีความสุข 
 5) วิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการ 
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2564  
จ านวน 20 กลยุทธ์ ได้แก่ 
  พัฒนาหล่อหล่อมนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนา
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พัฒนานักศึกษามีคุณภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน การติดตามนิเทศและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชา และทุกปีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดการเรียนการสอน  
มีคุณภาพตามมาตรฐานนักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน  
พึงพอใจ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
นักศึกษาได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนา 
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและศาสตร์แห่งพระราชา เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้รับบริการพึงพอใจ ส่งเสริม
สนับสนุนการก ากับดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัย ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร มีคุณธรรม ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรมตามวุฒิการศึกษาวิชาชีพ และลักษณะงาน 
ส่งเสริมคุณภาพครู และบุคลากรในการท างาน ส่งเสริมครูและบุคลากรมีความมั่นคง ในการท างาน 
และมีความก้าวหน้าในชีวิต ส่งเสริมครู และบุคลากรพัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมครูและบุคลากรมีความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว สนับสนุน
ส่งเสริมผู้บริหารครู และบุคลากรได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ เพ่ิมประสิทธิภาพการประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักศึกษาครู บุคลากร 
ผู้ปกครองศิษย์เก่า และชุมชนในการประชาสัมพันธ์ โดยได้สร้างระบบและกลไกการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วย 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 18,020,000 บาท 
ภายใต้เป้าหมายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่เน้นคุณภาพ ความร่วมมือ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะท าให้การด าเนินงานตามแผนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลกับผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปของวิทยาลัย 
1.ข้อมูลวิทยาลัย 
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

 ที่ตั้ง  เลขที่  888  ถนนเดชอุดม  ซอย 4  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัด นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000 
  โทรศัพท์ 044-205316-22 โทรสาร 044-2747-78 
  Website  www.mbac.ac.th 
  E-mail mbac_korat@hotmail.com 
  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

    ย่านธุรกิจการค้า    ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
    ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
    ใกล้นิคมอุตสาหกรรม    อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................ 

  สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูอีสานมีประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานครเป็นอัตราการเจริญเติบโต ร้อยละ 16.3 ต่อปี ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  และ 
การลงทุนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท าให้การพาณิชยกรรมและการลงทุน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  สภาพด้านเกษตรกรรม 
  จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศและมีประชากรด้านการเกษตร
ประมาณร้อยละ 65.78  ของประชากรทั้ งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมา  
ที่มีการเพาะปลูกมาก 4 ชนิด  ได้แก่  1.  มันส าปะหลัง  2.  อ้อย  3.  ข้าวนาปี  4.  ข้าวโพด 
2. ประวัติของวิทยาลัย 
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2539 พระสังฆราชยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ ประมุขปกครอง 
เขตสังฆมณฑลนครราชสีมา (Diocese of Nakhonratchasima) และคณะที่ปรึกษา (College of 
Consultors) ได้พิจารณา และอนุมัติโครงการก่อตั้งโรงเรียนมารีย์ ประเภทอาชีวศึกษา  
  โดยมอบหมายให้บาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร เป็นผู้จัดท าโครงการ (Project Manager) ซึ่ง
เริ่มด้วยการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนเป็นอันดับแรก 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 บาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร น าเสนอผลวิจัยและผลการวิเคราะห์
ด้านการเงินของโครงการโรงเรียนมารีย์ประเภทอาชีวศึกษาต่อที่ประชุมที่ปรึกษาสังฆมณฑล
นครราชสีมา ซึ่งมีพระสังฆราชยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นประธาน และมีมติให้โครงการนี้เดินหน้า
ต่อไป 
  วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 พระสังฆราชยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ได้ประกอบพิธีเสกศิลาฤกษ์ และ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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คมนาคม (ต าแหน่งในขณะนั้น) ประธานฝ่ายฆราวาสได้วางศิลาฤกษ์โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ
ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมงาน การก่อสร้างอาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติการ โรงอาหาร และหอประชุม อาคารประชาสัมพันธ์และสาธารณูปโภค บนเนื้อที่  
42 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จใช้เวลาทั้งสิ้น 15 เดือน 
  โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนเดชอุดม ซอย ๔ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  St. Mary’s Business Administration  College  
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย อาคาร ๓ หลัง คือ ๑) อาคาร 
เซนต์แอนน์ ใช้เป็นอาคารเรียน ๒)  อาคารเซนต์โยเซฟ ใช้เป็นที่ท างานของผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ และงานธุรการ การเงิน  ๓)  อาคารเซนต์อาเลน เป็นอาคารเอนกประสงค์  โรงอาหาร และ
หอประชุม บนเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ชื่อ “โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ” 
ประเภทอาชีวศึกษา มาตรา ๑๕ (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ 
  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 วันแรกของการเปิดท าการเรียนการสอน โรงเรียนมารีย์
บริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 450 คน  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงาน  5 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายธุรการและการเงิน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ายบริการ  
และแบ่งออกเป็น 5 แผนกวิชา  ประกอบด้วย แผนกวิชาสามัญ  แผนกคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาธุรกิจ
สัมพันธ์  แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอน  2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาธุรกิจ  โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่ง 
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนายวิโรจน์ เพียรรักษา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
  ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 872 คน ครูผู้สอน จ านวน  
35 คน ครูพิเศษ จ านวน 2 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 10 คน พนักงาน จ านวน  
17 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ 
นายวิโรจน์ เพียรรักษา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
  ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 850 คน ครูผู้สอน จ านวน 
 36 คน ครูพิเศษ จ านวน 3 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 10 คน พนักงาน  จ านวน 
 17 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายบริหารทั่วไป ธุรการและการเงิน และฝ่ายบริการ โดยมีบาทหลวง 
เอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และนายสุรพล  จิตต์อ าไพ ด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ ่
  ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนมีนัก เรียน  นักศึกษา จ านวน 959 คน ครูผู้ สอน  
จ านวน 37 คน ครูพิเศษ จ านวน 3 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 16  คน พนักงาน จ านวน 



17  คน รวมทั้งสิ้น 73 คน โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
และนายเสริม พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
  ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,004 คน  ครูผู้สอน จ านวน 
47 คน ครูพิเศษ จ านวน 5 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 15 คน พนักงาน จ านวน  9 คน 
รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ นายเสริม 
พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่
  ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,216 คน มีครผูู้สอน จ านวน 48 
คน ครูพิเศษ จ านวน  5  คน  บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 17 คน พนักงาน จ านวน  
9 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 1 ประเภทวิชา 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอนเพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการขาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน
เพ่ิม1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการตลาด และเปิดสอนเพ่ิมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณ
โคตร ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนายเสริม พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  
  ปีการศึ กษา  2546 วั นที่  13 -15   สิ งหาคม 2546 โ ร ง เ รี ยน ได้ รั บการประ เมิน 
คุณภาพภายนอกรอบแรกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือยืนยันสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนตามรายงานประเมินตนเอง  
จากการรายงานผลโรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพทุกมาตรฐาน และทุกตัวบ่งชี้ โดยมีคุณภาพ 
ระดับด ี
  ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  
807 คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 598 คน รวม 1,405 คน  
มีครูผู้สอน จ านวน 59 คน ครูพิเศษ 2 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน พนักงาน 9 คน รวมเป็น 81 คน และ 
ได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมีบาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ และนายเสริม  พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ่                 
  ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จ านวน 914 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 373 คน รวม 1,202 คน มีครูผู้สอน 
จ านวน 47 คน ครูพิเศษจ านวน  2 คน  เจ้าหน้าที่ จ านวน  16  คน พนักงาน จ านวน  20  คน  รวม
ทั้งสิ้น  85 คน โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5  ฝ่ายประกอบด้วย  ฝ่ายวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไปธุรการและการเงิน  ฝ่ายบริการ และฝ่ายวิจัยพัฒนา 
และประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ นายเสริม พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่

 

 



  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 1,202 คน ครูผู้สอน จ านวน  
53 คน ครูพิเศษ จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 11  คน  พนักงาน จ านวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 95 
คน โดยมีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนาย
เสริม พรมศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่    

  ปีการศึกษา 2549 วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เป็นการตรวจประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของโรงเรียนตามรายงานประเมินตนเอง  และ 
ผลจากการประเมินโรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพทุกมาตรฐาน และทุกตัวบ่งชี้ โดยมีคุณภาพ 
ระดับด ี
  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 1,144  คน ครูผู้สอน จ านวน  
48 คน ครูพิเศษ จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 16  คน พนักงาน  จ านวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 89 
คน  โดยมีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนาย
เสริม  พรมศรี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 และระดับเขตความรับผิดชอบ
ของส านักงานเขตตรวจราชการที่  8 วันที่  25 ธันวาคม 2550 เป็นการประเมินเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง โดยการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
6 ด้าน จากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏตามรายงานประเมินตนเอง การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 1 
  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 1,224 คน  
มีครูผู้สอน จ านวน 49  คน  ครูพิเศษ จ านวน 8 คน บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 38 คน  
รวมทั้งสิ้น 96 คน โรงเรียนปรับหลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยจัดแผนการเรียนตามหลักสูตร 
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการขาย และ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) โดยมีบาทหลวง 
สมเดช พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนรับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนายเสริม พรมศรี ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา 2551 วันที่  19 สิงหาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลพระราชทาน  
โรงเรียนโดยบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบรับอนุญาต ผู้จัดการ เข้าเฝ้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดา 
  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 994 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 264 คน รวมทั้งสิ้น 1,213 คน  
มีครูประจ า จ านวน 48 คน ครูพิเศษ จ านวน 7 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 17 คน พนักงาน 



จ านวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน และโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมีบาทหลวงสมเดช   
พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และนายเสริม พรมศรี ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ   
  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 870 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 248 คน รวมทั้งสิ้น 1,118 คน เปิดท าการ
เรียนการสอน 2 หลักสูตร 9  สาขาวิชา มีครูประจ า จ านวน 49 คน ครูพิเศษ จ านวน 7 คน บุคลากร
สนับสนุนการสอน จ านวน 15 คน พนักงาน จ านวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน โดยมีบาทหลวงสมเดช  
พันธ์สมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ  โรงเรียนปรับโครงสร้าง
การบริหารงานเป็น  4  ฝ่ายประกอบด้วย  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  นักศึกษา  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ธุรการและการเงิน  และฝ่ายนโยบายและแผนงาน และภายหลังโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมี
บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวงสุรชัย 
เจริญพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   
  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 833 คน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 224 คน รวมทั้งสิ้น 1,057 คน มีครูประจ า จ านวน 
43 คน ครูพิเศษ จ านวน 7 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 22 คน พนักงาน จ านวน 24 คน รวม
ทั้งสิ้น 96 คน โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่ายประกอบด้วย  ฝ่ายวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนักเรียน  นักศึกษา  ฝ่ายบริหารทั่วไป ธุรการและการเงิน  และฝ่ายนโยบายและแผนงาน   
โดยมีบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวง
สุรชัย เจริญพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 จากส านักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็น
การตรวจประเมิน เ พ่ือยืนยันสภาพจริ งของโรง เรี ยนตามรายงานประเมินตนเองและ  
จากผลการประเมินโรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพทุกมาตรฐาน และทุกตัวบ่งชี้ โดยมีคุณภาพ 
ระดับด ี
  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา วันที่  8 ธันวาคม 2554 และระดับเขตความรับผิดชอบ 
ของส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 วันที่ 10 มกราคม 2555 เป็นการประเมินเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง โดยการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 6 ด้าน จากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏตามรายงานประเมินตนเอง การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2  
  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   
808  คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน  177  คน  รวมทั้งหมด   
985 คน มีครูผู้สอน จ านวน  50  คน  ครูพิเศษจ านวน  5  คน  บุคลากรสนับสนุนการสอนจ านวน   
20  คน  พนักงาน จ านวน  25  คน รวม  100  คน โดยมีบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 



  ปีการศึกษา 2555 วันที่  14 ธันวาคม 2555 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 “โรงเรียน 
มารีย์บริหารธุรกิจ” เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ”   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนเดชอุดม ซอย ๔ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จั งหวัดนครราชสีมา ใช้ ชื่ อภาษาอังกฤษว่ า St. Mary’s Business 
Administration Technological College ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 15 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา โดยมีบาทหลวงสม
ชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา 2555 วันที่  27 กรกฎาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลพระราชทาน   
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา วิทยาลัยโดยบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติ
บัตรรางวัลพระราชทาน  
  ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 752 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 148 คน 
รวมทั้งสิ้น 900 คน มีครูประจ า จ านวน 42 คน ครูพิเศษ จ านวน 3 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน 
จ านวน 17 คน พนักงาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปีพุทธศักราช 2556  
ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาบัญชี เป็น สาขาวิชาการบัญชี ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เป็น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาการขาย เป็น สาขาวิชาการตลาด ส่วนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาภาษาธุรกิจ เป็น 
สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ โดยมีบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) จ านวน 646 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 178 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  824 คน   
มีครูผู้สอน จ านวน 37  คน ครูพิเศษ จ านวน  3  คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 15 คน และ
พนักงาน  จ านวน 13 คน  รวมทั้ งสิ้ น จ านวน  70 คน และได้มีการปรับเปลี่ ยนผู้บริหาร  
โดยมีพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริ พัฒน์  
ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  และบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 557 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 253 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  810 คน   
มีครูประจ า จ านวน 39  คน ครูพิเศษ จ านวน  3  คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 11 คน และ
พนักงาน จ านวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  68 คน วิทยาลัยปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ฝ่าย
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและ 



ความร่วมมือ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตร 
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2547 เปิดสอนทั้งระบบปกติ  และระบบ 
ทวิภาคี  ซึ่งระบบทวิภาคีเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเปิดสอนร่วมกับ บริษัท  
เดอะมอลล์ราชสีมา จ ากัด และสาขาวิชาการโรงแรม เปิดสอนร่วมกับ THE GREENEY RESORT  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีบาทหลวง สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้แทน 
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา วันที่  17 ธันวาคม 2558 และระดับ 
ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 วันที่  21 มกราคม 2559 เป็นการประเมิน 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก โดยการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 6 ด้าน จากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏตามรายงานประเมินตนเอง การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 3 และ
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอชื่อวิทยาลัยให้ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน 
  ปีการศึกษา 2559  วันที่  29 กรกฎาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลพระราชทาน  
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา วิทยาลัยโดยบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  
ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทาน และมาสเตอร์  ดร.สมยศ   
ชิณโคตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) จ านวน 475 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 255 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน  730 คน มีครูผู้สอน จ านวน 37 คน ครูพิเศษ จ านวน  3  คน บุคลากรสนับสนุน 
การสอน จ านวน 10 คน และพนักงาน จ านวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  63 คน  วิทยาลัย 
มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมีบาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ และในปีการศึกษานี้ โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 8/2559  เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยได้ย้ายสังกัด
จากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  สภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ มีนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จ านวน 440 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 238 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  678 คน มีครูผู้สอน จ านวน 34 คน ครูพิเศษ จ านวน  2  คน บุคลากร
สนับสนุนการสอน จ านวน 10 คน และพนักงาน จ านวน 14 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  58 คน  วิทยาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน)  ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2546 ปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2554 
ได้ รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2554  
ปีการศึกษา 2558 และได้รับรางวัลสถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานในฐานะที่ได้รับรางวัลพระราชทาน



ติดต่อกัน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช 2556 และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีพุทธศักราช 2547  เปิดสอนทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี  ซึ่งระบบทวิภาคีเปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก โดยเปิดสอนร่วมกับ 
บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จ ากัด และบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด สาขาวิชาการโรงแรม 
เปิดสอนร่วมกับ THE  GREENEY RESORT อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมเอวัน เดอะ
รอยัลครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี  และโรงแรม คีรีมายากอล์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาการตลาด เปิดสอนร่วมกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ 
จ ากัด และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เปิดสอนร่วมกับ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา 
จังหวัดชลบุรี และโรงแรม คีรีมายากอล์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ด ารงต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ  
  2.1 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจปีการศึกษา ๒๕60-2564 
 2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ประธานกรรมการ เป็นตามต าแหน่ง 
2 บาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 1  ปี 
3 บาทหลวงสมบัติ  ประทุมปี ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
4 บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 1  ปี 
5 ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
6 นางสาวศรีวัฒนา  ศิริทัพ ผู้แทนผู้ปกครอง 1 ปี 
7 นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
8 ดร.สมยศ  ชิณโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
9 นางอัญชลี  วรรณะเศรษฐี ผู้แทนศิษย์เก่า 3  ปี 
10 บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อ านวยการ/เลขานุการ เป็นตามต าแหน่ง 
11 นางสาวสุภาพร  ลาดจันทึก บุคลากรทางการศึกษา/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1  ปี 

 2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
   1. บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยพั      ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
   2. นายสมเกียรติ      ชินโคตร      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 
             และความร่วมมือ 
   3. นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   4. นางสาวอรัญญา      วงษ์ศาจันทร์      รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   5. ดร.สมยศ      ชิณโคตร      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   6. นางจ าปา      วัฒนศิรินทรเทพ หัวหน้าหลักสูตร 
   7. นางสิริยากร      วรรณสิงห ์      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 



   8. นางสุจิตรา      รัตนประทุม      หัวหน้าแผนกวิชาบัญช ี
   9. นายชาญฤทธิ์      สุนทรวรด ี      หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
   10. นางสาวชนัญชิตา    ภัทธเสนา      หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
   11. นายพิชิต      ศรีล้อม      หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ 
   12. นางอัญชลี      วรรณะเศรษฐี    หัวหน้างานทะเบียน 
   13. นางสาวลัดดาวัลย์   ตันกลาง      หัวหน้างานทวิภาค ี
   14. นางสาวสุภาพร      ลาดจันทึก      บุคลากรทางการศึกษา เลขานุการ 
 2.4 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 
ครู

ปร
ะจ

 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

า
เอ

ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม/บริหารธุรกิจ/
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
1.  แผนกวิชาสามัญ 
- สาขาวชิาพณชิยการ 
 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
- 

2.  แผนกวิชาบัญชี 
-  สาขาวชิาการบัญช ี

 
5 

 
5 

 
- 

 
4 
 

 
1 

 
- 

 
1 

 
4 

 
- 

3.  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
5 
 
1 

 
 
5 
 
1 

 
 
- 
 
- 

 
 
3 
 
1 

 
 
2 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
1 

 
 
5 
 
1 

 
 
- 
 
- 

4.  แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
- สาขาวชิาภาษา 
ต่างประเทศ/
ภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

 
 
8 

 
 
6 

 
 
2 

 
 
6 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
8 

 
 
- 

 



แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

า
เอ

ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

5.  แผนกวิชาธุรกิจ
สัมพันธ์ 
-  สาขาวิชาการตลาด 

 
 

11 

 
 

11 

 
 
- 

 
 

11 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
- 

รวม 39 37 2 33 6 1 10 29 - 
 2.5 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
 ู

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

 

ฝ่ายวิชาการ 15 1 14 - 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 12 1 11 - 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 11 1 11 8 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 7 1 5 2 

 2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี 
 (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษา 2560) 

ระดับ/สาขาวิชา 

ช้ันปี 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
-สาขาวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
- สาขาวิชาการตลาด 
รวม 

 
162 

- 
- 
- 
- 

162 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

45 
37 
36 
32 

150 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
4 
1 
2 
8 

 
- 

30 
63 
20 
12 
125 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
162 
76 
104 
57 
46 
445 

           
           



 

ระดับ/สาขาวิชา 

ช้ันปี 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 
- สาขาวิชาการตลาด 
-สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 
-สาขาวิชาการโรงแรม 
รวม 

 
54 
22 
14 
19 
6 
3 
6 

124 

 
- 
- 
2 
4 
- 
- 
- 
6 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
43 
17 
12 
13 
11 
- 
1 
98 

 
- 
- 
7 
2 
- 
- 
- 
9 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
97 
39 
35 
38 
17 
3 
7 

237 
รวมท้ังหมด 286 6 - 247 9 8 125 - - 681 

 2.7 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  2.7.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 
  - วิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2546 ปีการศึกษา 2549 และปี
การศึกษา 2554 ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 2558 และได้รับรางวัลสถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานในฐานะที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ติดต่อกัน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
  2.7.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
  - เกียรติบัตร ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  3 รางวัล 
  - รางวัลผู้บริหาร Opec Teacher Award โรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับผู้บริหาร จ านวน  
1  รางวัล 
  2.7.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา) 
  - ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก การประกวดและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน  3 รางวัล 
  - รางวัล KoratOpec Teacher Award  ครูเอกชนนครราชสีมาดีเด่น จ านวน  9  คน 
  - รางวัล Opec Teacher Award  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับผู้บริหาร  



จ านวน  8  รางวัล 
 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2560 
ประกอบด้วย  
 1. เกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2561  วันที่ 16 มกราคม 2561 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประกอบด้วย บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ  ดร.
สมยศ  ชิณโคตร  นายสมเกียรติ  ชินโคตร  นางสาวอรัญญา  วงษ์ศาจันทร์  และนางอัจฉราภรณ์  ชิน
โคตร  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประกอบด้วย  นายส าเริง  ธาตุประกอบ  นางอาภาภรณ์  จรรยาสุคนธ ์ 
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคดิลก นางสาววันเพ็ญ  วิชัยสุชาต ิ นางสาวมาลินี  ยศจิตต์  นางสาวอมรีภรณ์  
สมจริง นายสงคราม หงษ์เหม นางสาวอุไรวรรณ คงสิม  นางสาวอรภชา  พิมเสน  นางอชิรญา  สุมงคล  
นางสาวอรทัย  ผึ่งสูงเนิน  นายสมรักษ์  ประเสริฐจันทึก  นางสาวจุรีมาศ  บุตรราช  นางสาวเพชรรัตน ์ 
พาขนุทด นางสาวโสภาพร ยอดแก้วเรือง นางสาวเพชรรัตน ์ มงคลพัฒนจินดา นางสาวมนตราจางนอก  
นางสาววสมลักษณ์  เจริญนาม  นางสาวจุฑามาศ  ฤาแรง  MR.Ian Rey Pepito Prosia นางสาว 
เสาวรัก ศรีสร้อย และนางดลฤดี  วีระชัยรัตนา ผู้ได้รับรางวลับุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประกอบด้วย  
นางสาวสุวรรณา เกมะยุรา นางสาววนิดา  ยศกระโทก  นางสาวสวรินทร์  ชัยศิรินิรันดร์ นายเจตนา 
ญาณประสิทธิ์ นางสาวมณีพร กองกิจ นางสาวณัฐริยา พูนเกิดมะเริง นางสาวปรียาภรณ์ ยุ้งศิริ                    
นางวิไลลักษณ์  งอนโพธิ์  และนางสาวศิริลักษณ์  ศักดิ์กังวานชัย   
 2. เกียรติบัตร ครูดีศรีย่าโม ของ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู
แห่งชาติ ประจ าปี 2561  วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ TERMINAL 21 Korat  ผู้ได้รับรางวัล คือ นาง
อัจฉราภรณ์  ชินโคตร  
 3.  รางวัลครูดีเด่น ของ  สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2561  ณ TERMINAL 21 Korat  ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  ประกอบด้วย  
บาทหลวงอนุสรณ๋  สุริยัพ  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประกอบด้วย  นายชาญฤทธิ์   สุนทรวรดี   
นายสงคราม หงษ์เหม นายพิชิต  ศรีล้อม  นางสาวอรภชา  พิมเสน  นางอชิรญา  สุมงคล  นางสาว
อรทัย ผึ่งสูงเนิน  และนางสาวลัดดาวัลย์  ตันกลาง  ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประกอบด้วย  นางสาววนิดา  ยศกระโทก  นายเจตนา  ญาณประสิทธิ์  และนางสาวมณีพร  กองกิจ 
 4.  รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน  ของ  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครราชสีมา วันที่  10  กุมภาพันธ์  2561  ณ TERMINAL 21 Korat  ผู้ได้รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่น ประกอบด้วย ดร.สมยศ ชิณโคตร นายสมเกียรติ  ชินโคตร และนางอัจฉราภรณ์  
ชินโคตร  ผู้ ได้รับรางวัลครูดี เด่น ประกอบด้วย นางจ าปา  วัฒนศิริ นทรเทพ  นางอัญชลี    
วรรณะเศรษฐี  นายส าเริง  ธาตุประกอบ  นางสุจิตรา  รัตนประทุม    นางอาภาภรณ์  จรรยาสุคนธ์  
นางสาวชนัญชิตา  ภัทธเสนา  นางสาววันเพ็ญ  วิชัยสุชาติ  นางสิริยากร  วรรณสิงห์ และนางสาว 
อุไรวรรณ คงสิม  ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณา เกมะยุรา 
และนางสาวสุภาพร  ลาดจันทึก     
   
 



 2.7.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
  - รางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน  32  คน 
  - เกียรติบัตรจัดท าโครงการวิชาชีพ จากผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  40  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 
 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
 

  ทรงเน้นความเรียบง่ายและการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร า 
และมุ่งมั่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใดอยู่ห่างไกล 
สักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
การเกษตรการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ า ป่าไม้ และพลังงานหรือแม้กระทั่ง
การจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยลการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและ
สามารถปฏิบัติได้จริงทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์  
ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
น ามาปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไปหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่สามารถรวบรวมได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรง
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน 
 ๒. ระเบิดจากข้างในพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจาก 
ข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะ
รับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอกมิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัวหรือตั้งตัว 



 ๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ 
ในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์ 
จะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 
  ๔. ท าตามล าดับขั้นในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็น 
ของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุขเมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท าประโยชน์
ด้านอ่ืนๆ ต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
อาทิ ถนน แหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี 
 ๕. ภูมิสังคมการพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเ พณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี 
ความแตกต่างกัน 
 ๖. องค์รวมทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจรในการที่จะ
พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
อย่างเชื่อมโยงดังเช่น กรณีของ“ทฤษฎีใหม่”ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของ
ประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ าอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ าในการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและหากมีผลผลิตมาก
ขึ้นเกษตรกรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั้น คือทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑, 
๒ และ ๓ 
 ๗. ไม่ติดต าราการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคม
จิตวิทยาแห่งชุมชน“ไม่ติดต ารา”ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 
 ๘. ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความประหยัดนี้ประชาชนไทยทราบ
กันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่าหลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้  
อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานขณะเดียวกันการพัฒนาและ
ช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าเอง
ได้หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้
เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
 9. ท าให้ง่าย (Simplicity) ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวท าให้การคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริ
ด าเนินการไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส าคัญยิ่งคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และ
ระบบนิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะท าสิ่งที่ยากให้กลายเป็น
ง่ายน าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง



แต่การท าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นค าว่า“ท าให้ง่าย” หรือ Simplicity จึงเป็น
หลักคิดส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๑๐. การมีส่วนร่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน า “ประชา
พิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือต้องการของสาธารณชน 
 ๑๑. ประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติในพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชด าริ 
ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
 ๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว (One Stop Services)  การบริการรวมที่จุดเดียวเป็น
รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย
โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต้นแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว เพ่ือประโยชน์ที่จะมาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยจะมีหน่วยงาน
ราชการต่างๆ มาร่วมด าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว 
 ๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้อง
ใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชด าริการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง 
 ๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรมทรงน าความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติเช่น การท าน้ าดีขับไล่น้ าเสีย หรือเจือจางน้ าเสียให้กลับเป็นน้ าดี
ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ า การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้
ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า ดังพระราชด ารัสความว่า“ใช้อธรรมปราบอธรรม” 
 ๑๕. ปลูกป่าในใจคนเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการของมนุษย์ ท าให้
ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพ่ือประโยชน์ของตนเองและสร้างความ
เสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้นดังนั้นในการฟ้ืนฟูธรรมชาติให้
กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน 
 ๑๖. ขาดทุนคือ ก าไร“ขาดทุนคือ ก าไร (Our loss is gain) การเสียคือการได้ประเทศชาติ 
ก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เน้นมูลค่าเงินไม่ได้”จากพระราชด ารัสดังกล่าว 
คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย“การให้”และ“การเสียสละ”เป็นการ
กระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ 
 ๑๗. การพึ่งพาตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
ด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ 
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ“พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด 



 ๑8. พออยู่พอกินการพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้
เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตร
ความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่าง
ลึกซึ้งในการพัฒนานั้นหากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิดและ  
ก าลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลส าเร็จด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงท าให้
คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชด าริในพระองค์นั้น“เรียบง่ายปฏิบัติได้ผล”เป็นที่ยอมรับ 
โดยทั่วกัน 
 ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดจนกว่า 30 ปีตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ 
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน“คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความม่ันคง 
ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น           
จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงที่ส าเร็จ”พระราชด ารัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
 “ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ”พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
๒๕๓๓ 

 “ผู้ว่า CEO ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้ 
มีอันเป็นไปข้าราชการหรือประชาชนที่มีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพังที่เมืองไทยพังมาเพราะ 
มีการทุจริต”พระราชด ารัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
 ๒๑. ท างานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส าราญทรงมี
ความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า“ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน” 
 ๒๒. ความเพียร : พระมหาชนกจากพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ 
ที่ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ด้วยการท าให้เข้าใจง่ายปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม
ปัจจุบันอีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่  



หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะ
ไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายน้ าต่อไปเพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มา
ช่วยเหลือมิให้จมน้ า เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มท าโครงการต่างๆ  
ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการท างานมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น  
แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัยมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 
 ๒๓. รู้ รัก สามัคคีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสในเรื่อง“รู้ รัก สามัคคี” 
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสามค าที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย 
  รู้ : การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา 
และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา 
  รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการความแล้ว จะต้องมีความรัก 
การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ คือ การสร้างฉันทะ 
          สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรค านึงเสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ 
ต้องท างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ บริบท และสถานการณ์ด้านการจัดการศึกษา 

  การบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เพ่ือน าไปก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้เหมาะสมกับภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการส่วนได้
ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
มีกรอบแนวคิดพัฒนา ตามกฎกมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 4. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 5. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พศ.2560-2569) 
 6. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 7. ทิศทางการจัดการศึกษา จังหวัดนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 
 8.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑลนครราชสีมา(พ.ศ.2558-2562) 
 9.สรุปผลการวิเคราะห์บริทบ สถานการณ์ ด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์
บริหารธุรกิจ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
ได้ด าเนินการจัดท าร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
ในระยะ 20 ปี เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขา
ของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และเทคโนโลยี
การสารสนเทศและการสื่อสาร  (กระทรวงศึกษาธิการ ,2560 : 16-19 )  
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ความม่ันคง 
  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความ
มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 

  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก  
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 



  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน   
มีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  ความม่ังคั่ง 
   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ความย่ังยืน 
  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ 
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ   
 1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.3) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



  2.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสาขาอุสาหกรรม เกษตรและบริการ  
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
 2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
 2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเป็นฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม 
การผลิตและบริการโดยมุ่งสูความเป็นเลิศระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก  
 2.3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการวิจัยและพัฒนา 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ  
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าของความเป็นไทย 
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 
 3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
 3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 
 3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจ ให้เข้มแข็ง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค  
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ   
 4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 



 4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม  และ 
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนาสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.2) การร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
 6.1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 6.2) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 6.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
 6.4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.5) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้ในการพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ 
,2560 : 21-35) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 
  เป้าหมายหลักการพัฒนาในมิติหลัก ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 



  4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
  5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์มีสาระส าคัญดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว
ที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็น
ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมให้ความส าคัญกับ
การยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน
และการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือ ที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุน เพ่ือสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพที่ดี ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นการ
พัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้ง
การต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับ
การแข่งขั้นที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้ องการ



ของผู้บริโภคอย่ารวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น รวมถึงมาตรฐาน  
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจ
ให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน        
เร่งแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ        
ทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ   และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญพร้อมทั้งก าหนดมาตรการ      
เพ่ือป้องกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
 2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน  
ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
 3) ป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยกระบวนการสันติสุข แนวทาง
สันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และ
ชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมของสังคมในพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  
ให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และ        



แบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้
บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี พ.ศ. 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นการขยาย          
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
ในอนุภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมี โครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุน         
การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ เนื่องเพ่ือสร้างโอกาส   
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้ความส าคัญกับ  
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง              
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
  ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจมุ่งเน้นการพัฒนาและ 
เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดน              
ให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างการต่างประเทศเพื่อการพัฒนา ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงกลไกลภายในประเทศให้มีการบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็น
ธรรมและมีการบูรณาการ 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
,2560:93-139 ) ประกอบด้วย 
   
 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
  ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่ส่ งผลกระทบต่อประชาชนและ
ประเทศชาติและมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเสพติด  
ภัยจากไซเบอร์ ความมั่นคงของชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะมิติด้านการทหารหรืออ านาจอธิปไตย
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งในแต่ละมิติมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้น
จะต้องพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการด าเนินการเพ่ือวางรากฐานและกลไกลการสร้าง
ความมั่นคงเพ่ือป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านั้นจะต้องเริ่มที่กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ 
  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินั้น จ าเป็นต้อง
วางรากฐานการสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ คือ สถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก 
ความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การสร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและความสมานฉันท์ 
ของคนในชาติ รวมทั้งการปกป้องและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป คือ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม 
ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากไซเบอร์ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งแก้ไข
ปัญหาที่กระทบต่อแก่นหลักของประเทศ โดยให้ความส าคัญในการรักษาและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน  
หลักของชาติ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ และการเสริมสร้าง  
สภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมความมั่นคงทั้งการ
ป้องกันผลกระทบหรือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558-2564  
  ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักส าคัญที่มีผลด้านความม่ันคงแก่คนในชาติ 
จะส่งผลให้ทุกคนมีจิตส านึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศเกิดความมั่นคง ธ ารงรักษาอธิปไตย 
และผ่านพ้นจากภัยคุกคามต่าง  ๆได้  
  เป้าหมาย 
  1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  
 



  แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 สร้างจิตส านึกของคนไทยทุกช่วงวัยและประชาชนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในประเทศ
ไทยให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  
 1.3 เสริมสร้ างความรู้ความเข้า ใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น  
ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
 1.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
 1.5 จัดให้มีการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
 1.6 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองในทุกระดับ
การศึกษา 
  2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค
อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 4.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
โดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ 
 4.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 4.3  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ 

   

 

 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย 
  1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็น 
เลิศเฉพาะด้าน 
 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  เป้าหมาย 
 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3)  สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 



 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
 3)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร       กับ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ    
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         กับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 



 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ      
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจน      
ต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
อาเซียนและสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในมิติด้าน
ความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้วจึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและ
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)  
 ๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ๒) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 ๓) มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 ๔) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 ๕) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 ๒. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 ๑) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา**  
 ๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
 ๓) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 ๔) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก(2) 
 ๕) สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 ๖)ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้ (4) 
 ๗) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี(5) 
 ๘) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์(6) 
 ๙) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น (7) 
 ๑๐) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕-๕๙ปี (8) 
 ๑๑) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
 ๑๒) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ป ี(10) 
 ๑๓) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 ๑๔) จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(12) 
 ๓. วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
 “ผู้เรียน”หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม”หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี”หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข”หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง 
 “สังคม”หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 ๔. พันธกิจ 
 ๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 ๒) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 



 ๕. ยุทธศาสตร์ 
 ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
 ๒) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
 ๓) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ   
 ๔) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   
 ๕) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   
 ๖. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ผลผลิต /ผลลัพธ์   
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  ๑) ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
 ๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  
 ๓) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 ๔) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง  และ 
พลโลก(2) 
 กลยุทธ์ 
 ๑) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 



 ๕) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
 ผลผลิต /ผลลัพธ์    
  มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน  
ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และ 
ขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๑) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๒) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 ๓) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
 ๔) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี  
 ๕) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 ๑) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ประเภทการศึกษา  
 ๒) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
 ๔) สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
ประสิทธิภาพ 
 ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ   
 ผลผลิต /ผลลัพธ์     
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพเพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจรวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
เชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 



 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๑) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชวีศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 ๒) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา (4) 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (5) 
 ๔) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/
ตีพิมพ์ (6) 
 ๕) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น (7) 
 ๖) จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  
 ๗) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปี**   
 ๘) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
 ๙) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่
ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์ 
 ๑) เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
 ๒) เร่ งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลั งคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ   
 ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 ๖) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 ผลผลิต /ผลลัพธ์   
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค ชนบทได้รับการยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ



นอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิ
การศึกษาเพ่ิมข้ึนได ้
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๑) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕-๕๙ปี (8) 
 ๒) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
 ๓) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-
๑๗ ปี (10) 
 ๔) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา 
 ๕) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
 ๖) จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
 กลยุทธ์ 
 ๑) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ    
 ๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๓) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                    
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
 ๔) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 ๕) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    
 ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์   
  ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
ประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์   
 ๑) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT,DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น   
 ๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
 ๓) จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
 
 



 กลยุทธ์ 
 ๑) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ ประเภทการศึกษา ให้เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 ๓) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
 ๔) จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ เรียน 
อย่างเพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา    
 ผลผลิต /ผลลัพธ์    
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๑) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 ๒) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 ๓) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
 ๔) จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พฒันาและส่งเสริมการศึกษา(12) 
 ๕) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 ๖) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เครือข่าย 
 กลยุทธ์ 
 ๑) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค จังหวัด 
 ๒) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ การเงินให้มีประสิทธิภาพ 



 ๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 ๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย ความ
เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ๖) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม 
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
5. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579)    
 โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยา
บรรณวิชาชีพ ทักษะความเป็นมืออาชีพ เพ่ือไปสู่อาชีวะสากล ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ โดยมี  
  7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 

  2) พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย  
  3) ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

   4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
  5) เพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี  
  6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 

และ  
  7) ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ

เปลี่ยนแปลง  
 5 พันธกิจ ประกอบด้วย  
 1) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ  
 2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย  
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 4) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ  
 5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

๖. การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ดังนี้คือ  



 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของ
หลักสูตร ในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวบ่งชี้คือ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้คือ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษา คุณธรรม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักัด  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาจัดการ
เรียน  การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มีการ
พัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้คือ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมิน คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  



 ทั้งนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ภายในการอาชีวศึกษาก าหนด 
7. ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
  วิสัยทัศน์ 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นนครแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ระดับสากล 
  พันธกิจ 
  1) เสริมสร้างโอกาศและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนและ 
ประชาชนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลควบคู๋กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
  3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวน 
การเรียนการสอน 
  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการ  
การบริหารจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
  5) เร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและขยายโอกาศทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและคุณธรรมผู้เรียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  (รสน.)  
พ.ศ.2558-2562 
  วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล บุคลากรครูและผู้บริหารเป็นผู้น าตาม
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
ควบคู่กับชุมชน มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้มุ่งสู่สากล หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะนิสัยโดด
เด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้านความรัก เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียงมีคุณลักษระที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 



  บุคลากรครูและผู้บริหารเป็นผู้น าตามมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง บุคลากรครูและ
ผู้บริหารเป็นคนดี มีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีคุณภาพตามมตราฐาน
การศึกษา 
  พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล หมายถึง เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาลตามมาตรฐานการศึกษา 
  สืบสานวัฒนศิลปวัฒนธรรม หมายถึง มีคุณภาพมาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปะปและ
วัฒนธรรม เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 
  สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับชุมชน หมายถึง สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์
ชุมชน และด้านมาตรการส่งเสริม 
  มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอีตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก หมายถึง เป็นสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนาคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
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ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมน า
ความรู้ มุ่งสู่สากล หมายถึง เด็กท่ี
มีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ด้านรัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู 
อยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1.พัฒนาเด็กด้านคุณลักษณะ
นิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก ด้านความ
รัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  
อยู่อย่างพอเพียง 
2.พัฒนาเด็กตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 13 ประการ และ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา (มาตรฐานที่ 1/6 /1-
4/1-4) 

1.เด็กมีคุณลักษณะนิสัยโดด
เด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ด้านความรัก 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง(อัตลักษณ์4) 
2.เด็กมีคุณลักษณะตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 13 
ประการ 
3.เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 

บุคลากรครู และผู้บริหารเป็นผูน้ า
ตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 
บุคลากร ครู และผูบ้ริหารเป็นคนดี 
มีความสามารถ มีคุณธรรมที่โดด
เด่น ตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิก มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นคนด ีมี
ความสามารถ และมีคุณธรรมทีโ่ดด
เด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
2.พัฒนาบุคลากรครู ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3.พัฒนาผูบ้ริหารให้เป็นคนดีมี
ความสามารถและมีคุณธรรม 
ที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
4.พัฒนาผูบ้ริหารให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.บุคลากรครูให้เป็นคนดีมี
ความสามารถและคุณธรรมที่
โดดเด่นตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
2.บุคลากรครู มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางการศึกษา
ภายในและภายนอก 
3.ผู้บริหารให้เป็นคนดี  
มีความสามารถและคุณธรรม 
ที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
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  4.ผู้บริหาร มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาภายใน
และภายนอก 

พัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
หมายถึง เป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามาตรฐาน
การศึกษาเกิดประสิทธิผล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง 
มีคุณภาพมาตรฐานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.เด็กปฏิบัติตามประเพณี
และท านุบ ารุ งศิลปซัฒน
ธรรมเกิดประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับ
ชุมชน หมายถึง สถานศึกษาเปน็
แหล่งเรียนรู้และเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานด้านสัมพนัธ์ชุมชนและ
ด้านมาตรการส่งเสริม 

1.พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
2.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชน
และด้านมาตรฐานการส่งเสริม 

1.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชน
และด้านมาตรการส่งเสริม 

มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
หมายถึง  เป็นสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ผล 
ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มุ่งสัมฤทธิ์ผลด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

1.สถานศึกษามีคุณภาพและ
สัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

 
9. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ต้นสังกัด บริบท 
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาควงามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ข้อมูลของการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้ SWAT Analysis เป็นเครื่องมือสรุปผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัด
การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
โอกาส (Opportunities) 
1.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่อีสานมี
ประชากรเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเกษตร 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวที่
ต้องการก าลังคนที่มทีักษะวชิาชพีจ านวนมาก 
2.จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงสร้างพื้นฐานดา้น
การคมนาคมขนสง่อย่างทั่วถึง และมีความสะดวก 
ส่งผลต่อให้ผู้เรียนได้รบัโอกาสในการเข้าถึงด้าน
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 
3.ชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงาม ท าให้สังคม/ชมุชนเกิดภูมิปัญญา 
แหล่งเรียนรู้และอาชีพที่หลากหลาย 
 

อุปสรรค (Threats) 
1.ชุมชนเมืองมีสภาพการจราจรที่หนาแนน่มีแหล่ง
อบายมุข แหล่งมั่วสุ่ม สถานบันเทิงร้านเกมส์และสิ่ง
เสพติดมากข้ึน ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้เรียนและความวิตกกังวลของผู้ปกครอง 
2.สภาพชุมชน/สงัคมมีการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีอารยธรรมต่างชาติเข้ามามากข้ึนท าให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบ มลีักษณะนสิัยและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์
3.สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณห์รือแตกแยกการ
อพยพย้ายถิ่นของประชากร เพื่อท างานท าให้ผู้เรียน
ถูกทอดทิ้ง ขาดความสุข ความอบอุ่น และมีปัญหา
มากข้ึนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
โอกาส (Opportunities) 
4.ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษามากข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
4.ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้ผู้เรียน 
เรียนสายสามัญและปริญญามากกว่าสายอาชีพ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีทักษะ
วิชาชีพ ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาลดลง 
5.จังหวัดนครราชสีมามีอัตราการเกิดของ
ประชากรในแต่ละปีลดลง ในขณะที่สถานศึกษา
มีจ านวนเพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิมส่งผลให้จ านวน
ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาลดลง 

 
 
 
 
 
 



ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
โอกาส (Opportunities) 
1. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้การบริหารจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้และ
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว 
3. การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการ
จัดการศึกษาสามารถตอบสนองการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

อุปสรรค (Threats) 
1. หน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบ ด้านการ
ควบคุมการผลิตสื่อเทคโนโลยียังไม่สามารถ
ควบคุมการผลิตและการใช้ได้อย่างแท้จริงท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่ 
พึงประสงค์ได้ง่ายส่งต่อผลการพัฒนาการศึกษา
และลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจในการใช้เป็นด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส่งผลให้มีปัญหาในการใช้การสื่อสาร
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3. สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้วิถี
ชีวิตคนเปลี่ยนไปและไม่สามารถควบคุมได้ท าให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าการอ่านการเขียน 

 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 

โอกาส (Opportunities) 
1. จังหวัดนครราชสีมามีความเจริญทางดา้น
เศรษฐกิจ อุตสากรรมการผลิต และแหล่งท่องเที่ยว 
มีศูนย์การค้า สถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เป็นจ านวนมาก มีการลงทนุ
โครงการขนาดใหญ่และต้องการก าลังคนที่มทีักษะ
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
2. จังหวัดนครราชสีมามีมลูค่า GDP 
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 36.901 ล้านบาท อัตรา
เจริญเติบโต ร้อยละ 6.33 ต่อปีสูงกว่า
ภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 669 แห่ง เป็นศูนย์กลางการ
แปรรูปอุตสาหกรรมอาหารและโลหะในอาเซียน 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและสรา้งระบบได้แก่
ประชาชนเป็นจ านวนมาก 
3. จังหวัดนครราชสีมามปีระชากรทั้งสิ้น 
2,801,755 คน มีรายได้เฉลี่ย 66,670 บาทต่อคน
ต่อปี เป็นล าดับที่ 55 ของประเทศ ซึ่งผู้เรียนมี
โอกาสเข้าสู่การศึกษาระดบัอาชวีศึกษาใน
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ 

อุปสรรค (Threats) 
1. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานของ
ประชาชน เพิ่มข้ึนประชาชนมีรายไดน้้อย แต่ค่า
ครองชีพสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่มีเงินสนบัสนุนให้
เรียนต่อสถานศึกษาเอกชน 
2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าท าให้สถานประกอบการ
หลายแห่งลดปริมาณการผลติ ลดจ านวนพนักงาน
ลงและยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน ส่งผล
กระทบต่อการมีงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้พืชผล
ทางการเกษตรราคาถูกประชากรมีรายได้น้อย และ
มีหนี้สิ้นเพิ่มมากขึ้นท าให้โอกาสในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อระดบัอาชีวศกึษาและ
ระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง 
4. ปัญหาความยากจนท าให้ประชาชนหรือผู้เรียน
ขาดโอกาสทางการศึกษาและมพีฤติกรรมไม่
เหมาะสม 



ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors :  P) 
โอกาส (Opportunities) 

1. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับอนุบาล – ระดับ ปวช. ช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนสาย
อาชีพเ พ่ิมมากขึ้นพร้อมทั้ งออกกฎหมาย
เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ห รั บ ส ถ า น
ประกอบการและสถานศึ กษา ได้ รั บการ
ล ด ห ย่ อ น ภ า ษี  2 0 0 % ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส ถ า น
ประกอบการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้
นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษายังไม่ชัดเจนก่อให้เกิด
ปัญหา อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

3. นโยบายการรวมสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าด้วยกันของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน โดยสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี
คุณภาพทั้งให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจัด
การศึกษา 
4. ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการก าลังคนระดับ
อาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนหันมาสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น 

3. ความไม่ยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกันของ
กฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษาและวิธีการ
ปฏิบัติของรัฐบาลต่อสถานศึกษาเอกชน ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาและการเลิกกิจการของ
สถานศึกษาเอกชน 
4. นโยบายรัฐบาลให้ค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่
ผู้เรียนระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาท าให้
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมใช้กลยุทธ์ดึงนักเรียนให้
เรียนต่อสายสามัญในโรงเรียนที่ตนบริหารต่อไป 
ส่งผลให้นักเรียนไปเรียนต่อสายอาชีพน้อยลง 
5. หน่วยงานด้านการศึกษาท้ังส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค และระดับจังหวัดขาดการประสานความ
ร่วมมือกันในการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้
สัดส่วนผู้เรียนที่เหมาะสม ทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ ส่งผลให้เกิดปัญหาแย่งผู้เรียนกันในระดับ
พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ด้านโครงสร้างและนโยบายการศึกษา (Structure : S1) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. วิทยาลัยจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร
และระบบงานชัดเจน สอดคล้องกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและมีความคล่องตัวสูงในการจัด
การศึกษา 
2. วิทยาลัยจัดการศึกษาในรูปแบบองค์กร
ภายในการก ากับดูแลของมุขนายกและคณะ
บาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก สังฆมณฑล
นครราชสีมา และสภาพการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นคุณธรรม น า
วิชา พัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
3. วิทยาลัยมีปรัชญาและเป้าหมายการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาเป็นส าคัญและด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรยังขาดความเป็น
หนึ่งเดียวกันในนโยบายเป้าหมายและการ
ปฏิบัติงาน ส่งให้การพัฒนาและการแก้ปัญหา
เกิดความล่าช้า 
2. วิทยาลัยจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความ
เสี่ยง ทั้งด้านจ านวนนักศึกษา ด้านงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยี และด้านบุคลากร ก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. นโยบายการจัดการศึกษาและการด าเนินงาน
ของวิทยาลัย ยังไม่สนองตอบการพัฒนาคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ผู้รับบริการที่แท้จริง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
จ านวนนักศึกษา 

ด้านโครงสร้างและนโยบายการศึกษา (Structure : S1) 
4.วิทยาลัยได้รับโล่สถานศึกษารางวัล
พระราชทานระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 และส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
แสดงให้เห็นถึงการจัดการศึกษามีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาและการด าเนินงานตามโครงสร้าง
ยังไม่ครอบคลุมตามระบบงานที่ก าหนดและขาด
การประสานความร่วมมือกันระหว่างฝ่าย ส่งผล
ให้การแก้ปัญหาไม่บรรลุผลส าเร็จ 
5. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยยังไม่โดดเด่น
เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รู้จักมากท้ังจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชนและบุคคล
ทั่วไปต่อท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงทุกปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านการผลิตและการบริการ (Service : S2) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. วิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2556และมาตรฐานการอาชีวศึกษาออกสู่
ตลาดแรงงาน 
2. วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนทั้งระบบปกติและรบบทวิภาคี 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาทั้งด้านคุณธรรมและ
คุณภาพ และค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. วิทยาลัยมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการสถานที่
ฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ทั้งในวิทยาลัยและใน
สถานประกอบการ โดยการดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาของผู้บริหารและครูอย่างทั่วถึง 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีคุณธรรม 
คุณภาพ และค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.นักศึกษาบางส่วนมีสภาพครอบครัวไม่สมบูรณ์ 
ขาดความสุข ความอบอุ่น มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และเสี่ยงต่อการลาออกกลางคัน 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการเรียนอ่อน ขาด
ความพร้อมในการเรียน ขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและต้องการศึกษาต่อ
มากกว่าการเข้าสู่งาน จึงไม่นิยมเรียนระบบทวิภาคี
ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอน 
4. นักศึกษายังมีพฤติกรรมและคุณลักษณะไม่
เป็นไปตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5. นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะความ
ร่วมมือ  การท างานเป็นทีมความเป็นผู้น าและจิต
อาสา 
6. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัย รักความ
สะดวกสบาย ขาดความอดทน สนใจตนเองและขาด
ส านึกต่อส่วนรวมส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านครู และบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโดย
ผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา
และหัวหน้างานเป็นผู้มีความมุ่ งมั่นและ
บทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้และ
ความสามารถในวิชาชีพและมีจ านวนเพียงพอ
ต่อภาระงานของวิทยาลัย 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมีความพร้อมในการ
ท างานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของวิทยาลัย 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรปฏิบัติตนเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ครูและบุคลากร มีหนี้สินมาก มีรายได้น้อย ขาด
ขวัญก าลังใจ ขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ขาด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และเข้า -ออก บ่อย
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
2 .  ผู้ บริหารครู และบุ คลากรบางส่ วนยั ง ไม่
ปรับเปลี่ยนการสอน ไม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประเมินผลการจัดเรียนรู้และวิธีการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา และตามปรัชญาและ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ส่งผลให้
การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
3.ครูใหม่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้การส่งเสริมกระบวนการคิด การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
และการควบคุมชั้นเรียนส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 
4.ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรม
การสอนการจัดท าเครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลที่มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
5.ครูและบุคลากรมีความกดดันสูงรู้สึกไม่มีความ
มั่นคงในวิชาชีพและไม่มีความสุขในการท างาน
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1 . วิ ทยาลั ยมี ร ะบบการ เ งิ นและบัญชี ที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2 . วิ ทยาลั ย ใช้ จ่ าย งบประมาณในการจัด
การศึกษาด้วยความประหยัด และเกิดประโยชน์ 
คุ้มค่าบนพ้ืนฐานของความพอเพียงและการ
พ่ึงตนเอง 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.วิทยาลัยมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาวิทยาลัย 
2 .วิทยาลั ยจั ด เก็บค่ าธรรมการ เรี ย นจาก
นักศึกษาไม่ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด ส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายของวิทยาลัย 
3.วิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การซ่อม
บ ารุง พัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งสาธารณูปโภค
ค่อนข้างมาก 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์(Material : M3) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.วิทยาลัยมีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ครุภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีสภาพเก่าใช้งานมา
นานและ ช ารุดเสียหายบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
การท างานและการจัดการเรียนรู้ 
2.วิทยาลัยขาดงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆส าหรับฝึก
ทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ท าให้
นักศึกษาขาดทักษะความช านาญในวิชาชีพ 

 
ด้านการบริหารจัดการ(Management : M4) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.วิทยาลัยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยอาศัยเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
2.วิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.วิทยาลัยจัดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สถานที่ฝึกปฏิบัติ และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.วิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของ
ความขาดแคลนงบประมาณ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบการบริหารงานบุคคลยัง
ไม่เอ้ือต่อการบริหารงานของทุกฝ่ายในวิทยาลัย 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 



ด้านการบริหารจัดการ(Management : M4) 
4.วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา 
 

3.ระบบข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยยังไม่
สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม
มาตรฐานการศึกษา ผู้ใช้และผู้รับบริการสืบค้น
ได้ยากก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
4.วิทยาลัยยังขาดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการประสานพลังความ
ร่วมมือที่เข้มแข็งกับภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการแก้ปัญหานักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2561-2564 
 ปรัชญาการศึกษา 
   คุณธรรม     น าปัญญา พัฒนาชีวิต 
 เอกลักษณ์วิทยาลัย 
  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
 อัตลักษณ์นักศึกษา 
  รัก-เมตตา     ซื่อสัตย์     กตัญญู     อยู่อย่างพอเพียง 
 วิสัยทัศน์ 
  นักศึกษามีคุณธรรม     คุณภาพ      และค่านิยมอาชีวศึกษา 

1) คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมตามหลักศาสนา คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   
(รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง) และคุณธรรมตามหลักสากล 

2) คุณภาพ หมายถึง คุณภาพตามหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแห่งชาติ (ดา้นคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ) และตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

3) ค่านิยมอาชีวศึกษา หมายถึง คณุธรรม คุณภาพ ความร่วมมือ และความเปน็มืออาชีพ  
รวมทั้งค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 พันธกิจ 

1) พัฒนานักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์พึง่ตนเองได้ และมีความสุข 
2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ตามหลักสูตร มาตรฐาน 

การศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์ของ 

พระราชา 
4) ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมี 

ความสุข 
5) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม คณุภาพ ค่านยิมที่พึงประสงค์พึง่ตนเองได้และมีความสุข 
2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
3) วิทยาลัยการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล ผู้รับบริการพึงพอใจ 
4) ครูและบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณและท างานอย่างมีความสุข 
5) วิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการ 

จัดการศึกษา 



ส่วนที่ 5 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2561-2564 
  สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของรัฐบาลปัจจุบัน นโยบาย
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญศิล) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -
2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์
และนโยบายเร่งด้านปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 14 และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังฆ
มณฑลนครราชสีมา (พ.ศ.2558-2562) และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์
บริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2501-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย อ า ศั ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 เป้าหมายที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษา มึคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ 
มีความสุข 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.พัฒนาหล่อหลอม
นักศึกษาเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

1.นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือ ความ
รัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และใช้ชีวิต
อยู่อย่างพอเพียงและ คุณธรรมตามหลัก
ศาสนา 
2.นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่
ดีมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ความสามัคคี ดูแล
ช่วยเหลือกันและกัน 
3.นักศึกษามีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก 
และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 
 
 
 

1.ร้อยละของนักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกและคุณธรรม ตาม
หลักศาสนา 
2.ร้อยละของนักศึกษามี
วินัย มีความรับผิดชอบเป็น
พลเมืองดีมีความเป็น
ประชาธิปไตยและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.ร้อยละของนักศึกษามี
ภาวะผู้น าสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.นักศึกษามีมารยาทไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทยและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
และธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
สืบไป 
5.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสภาพ
การเปลี่ยนแปลงอากาศและ
สภาพแวดล้อมและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัย 
6.นักศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่มี
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศและไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท หรือสร้างความรุนแรงทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย 
7.นักศึกษามีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดี 
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬาและ
นันทนาการอีกท้ังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
รักเพ่ือนและรักครูอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
8.นักศึกษามีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็งมี
ลักษณะนิสัยที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจิต
สาธารณะและเสียสละ เพ่ือส่วนรวม
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข 
9.นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินชีวิตให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดี 
เช่นการรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกาย การป้องกันตนเอง ให้
ปลอดภัย ห่างไกลจากอบายมุข และ 
สิ่งเสพติด 
10.นักศึกษาปฏิบัติตนตามค่านิยม
อาชีวศึกษาและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

4.ร้อยละของนักศึกษามี
มารยาทไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทย และร่วมพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย 
5.ร้อยละของนักศึกษา มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
6.ร้อยละของนักศึกษามีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ไม่มี
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ
และก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
7.ร้อยละของนักศึกษามี
บุคลิกภาพดี มีสุนทรียภาพ
ด้านศีลปะดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ 
8.ร้อยละของนักศึกษามี
ลักษณะนิสัยที่ดี มีจิต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
 
9.ร้อยละของนักศึกษา 
สามารถด าเนินชีวิตให้
ตนเองมีสุขภาพดี 
 
 
 
10.ร้อยละของนักศึกษามี
ค่านิยมอาชีวศึกษาและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

  
 
 

 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.พัฒนานักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะที่จ าเป็นใน
วิชาชีพ 

1.นักศึกษามีทักษะการคิด ทักษะชีวิต
และทักษะการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การจัดท าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
โครงการทักษะวิชาชีพ การสอน การ
อบรมทักษะชีวิต ทักษะการคิด และการ
ท างานร่วมกันของนักศึกษาทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
 
2.นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการเรียนรู้ตามแผนการเรียน การ
ฝึกอบรม เพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ การ
ผลิตผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยและ
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นด้วยการจัดการ
เรียนการสอนของครูในทุกสาขาวิชา 
การฝึกอบรม ทักษะการสื่อสาร ภาษา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งใน
และต่างประเทศ 
4.นักศึกษามี ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ท างาน และทักษะการประกอบอาชีพ
จากการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้มี
รายได้ระหว่างเรียน 
5.นักศึกษามีทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าใน
วิชาชีพด้านกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้ง
การใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชน สังคม 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
จัดท าโครงงาน โครงการ
ทักษะวิชาชีพ และ
ผลงานวิจัยที่ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางาน 
จ าแนกตามระดับและ
สาขาวิชา 
2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ผลคะแนนฝ่ายเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.00 
ขึ้นไปจ าแนกตามระดับและ
สาขาวิชา 
3.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรายวิชาภาษาไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่นและมีค่าเฉลี่ย 
2.00 ขึ้นไป จ าแนกตาม
ระดับและสาขาวิชา 
 
4.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ท างานหรือประกอบอาชีพ
มีรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
5.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
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6.นักศึกษามีทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยสามารถใช้
ความแตกต่างมาร่วมสร้างนวัตกรรมและ
คุณภาพของผลงานจถากใช้ชีวิตร่วมกัน
กับบุคคลในหลายเชื่อชาติในสังคมโลกที่
มีความหลากหลายทางความคิด ศาสนา 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
7.นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในสาขา
วิชาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 
 

6.จ านวนโครงการ กิจกรรม
ที่นักศึกษาร่วมกันท าและ
ให้บริการแก่ชุมชนสังคม 
 
 
 
7.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถในการ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 
8.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สนใจใฝ่เรียนรู้และมาเรียน
ทันเวลาสม่ าเสมอ 

3.พัฒนานักศึกษามี
คุณภาพและสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (รัก-
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง 
คุณธรรมตามหลักศาสนาและคุณธรรมที่
เป็นสากล 
2.นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพสูง โดย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งระดับ ปวช. 
และ ปวส. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสถาบันคุณวุฒิ
วิธีการก าหนดหรือศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รับรองเทียบกับจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้นและ
สาขาวิชา 
3.นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับ ปวช. และ ปวส. มีคะแนนขาด
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
จากองค์กรที่ สอศ.หรือ ศอช. ให้ความ
เห็นชอบให้ด าเนินการขาดสอบเทียบกับ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
 
 
2.ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับ ปวช. และ
ปวส. ที่มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพเทียบกับจ านวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 
 
 
 
3.ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปวช.และ
ปวส.ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากองค์กรที่
สอศ.หรือ ศอช.เห็นชอบให้
ด าเนินการทดสอบเทียบกับ 
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 (ต่อ) จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด โดยจ าแนกเป็นระดับและ
สาขาวิชา 
4.นักศึกษามีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักศึกษา 
ชั้นปีสุดท้ายระดับปวช.และปวส.ที่ผ่าน
การใช้ระบบ ICT ที่สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของสาขาวิชาชีพเปรียบเทียบกับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด โดย
จ าแนกความระดับและสาขาวิชา 
 
 
 
5.นักศึกษามีผลงาน งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม 
วัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงงาน
ได้ 
6.ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและมี
ทักษะในการท างานเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ โดยวิทยาลัยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี ใน 3 ด้าน 
คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพจากกลุ่ม
สถานประกอบการ  หน่วยงานและ
ผู้รับบริการ 

(ต่อ) จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายแยกเป็นระดับและ
สาขาวิชา 
4.ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปวช.และ 
ปวส.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
แผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 
ขึ้นไปเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตาม
ระดับและสาขาวิชา 
5.จ านวนผลงาน งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมของนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอกและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 



 เป้าหมายที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 
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1.พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนการ
ติดตามการนิเทศและ
การประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแล
ให้ครูจัดการเรียนการสอน รายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้ 
มีความสามารถตามสาขาท่ีเรียน 
2.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแล
ให้ครูพัฒนารายวิชาเดิมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานทุก
สาขาวิชา 
3.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแล
การจัดการศึกษาทั้งระดับ ปวช.และ
ระดับ ปวส.ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ตามที่หลักสูตร
ก าหนด เพ่ือคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
และความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล
ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย และพล
โลกในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

1.วิทยาลัยมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาระดับดีมาก 
 
 
2.วิทยาลัยมีคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ระดับดี 
 
 
 
3.วิทยาลัยมีคุณภาพมากใน
การจัดการศึกษาระดับดี 
 
 
 
 
 
4.วิทยาลัยมีคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับดีมาก 
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(ต่อ) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการทาง
วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 

 
 
 
 

2.ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษา ทุกระดับ ทุก
สาขาวิชา และทุกชั้นปี 
 

1.วิทยาลัยมีการก าหนดรายวิชาหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมจาก
ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาจีน โดยมีการบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาทุก
สาขาวิชา เพื่อเพ่ิมทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.ร้อยละของครูที่มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 

3.ส่งเสริมสนับสนุนครู
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย 

1.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล
ให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการ
เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มี
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมี
ค่านิยมอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษท่ี 
21 และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
2.ครูจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งพัฒนา
นักศึกษาเป็นคนดีตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก มีค่านิยมอาชีวศึกษา 
และมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
อาชีวศึกษายุคใหม่ 

1.ร้อยละของครูที่มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 3.วิทยาลัยร่วมมือกับสถานประกอบการ

หรือหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา 

4.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.วิทยาลัยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ทันสมัยและเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่
นักศึกษา โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีทันสมัยเพียงพอเหมาะสม มีระบบ
การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือมีข้อสอบออนไลน์ ครูมีการ
สร้างบทเรียนออนไลน์ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชาและมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการฝึกปฏิบัติ
แบบเสมือนจริง 
2.วิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และไม่ใช่
สิ่งพิมพ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ
ทุกสาขาวิชา และส่งเสริมสนับสนุนก ากับ
ดูแลให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี นวตักรรมการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

1.ร้อยละของครูที่พึงพอใจ
ต่อการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน และ
ระบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของสื่อการสอนที่มี
ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 

5.ส่งเสริมนักศึกษาได้รับ
การบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1.วิทยาลัยจัดระบบการให้บริการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษาใน
ห้องสมุดและในห้องเรียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบWIFI ทั้งจาก
โทรศัพท์ IPad Notebook และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่สะดวกรวดเร็ว 

1.ร้อยละของนักศึกษา 
พึงพอใจต่อระบบการสืบค้น
ข้อมูลของวิทยาลัย 
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 2.นักศึกษาได้รับการบริการข้อมูล

สารสนเทศจากวิทยาลัยด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถิติการ 
มาเรียน การเงิน การช าระค่าธรรมเนียม
การเรียน ข้อมูลการจ้างงานของ
ตลาดแรงงานและปฏิทินการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 3.นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพทั้งด้านคุณธรรม ด้าน
วิชาการวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการศึกษาดูงาน รวมทั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้ 
คอมพิวเตอร์ การท าธุรกิจออนไลน์ และ
การจัดท าบัญชีหรือด้านอื่นๆที่
นอกเหนือจากหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท า มี
อาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
4.ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยจัดระบบการเรียนการสอน
ให้มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย นักศึกษารู้สึก
เป็นอิสระได้เรียนรู้ โดยวิธีการที่
หลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นสร้างแรงจูงใจและ
สร้างวินัยเชิงบวก อีกท้ังเปิดโอกาสให้
นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพเก็ดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักศึกษาในรายวิชา 
5.วิทยาลัยด าเนินการให้นักศึกษาได้รับ
การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพจาก
การท างานจริงในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับการนิเทศจากครูฝึกในสถาน
ประกอบการและมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 4 เดือน 

2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีพึง
พอใจต่อการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
3.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพนอกเหนือจาก
หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
4.ร้อยละของนักศึกษาท่ีพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูในรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
5.ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
ที่สุดท้ายผ่านการฝึกประสบ
การวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 4 
เดือน 
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 6.วิทยาลัยส่งเสริมการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทั้งระดับ
ห้องเรียน ระดับแผนกวิชาและระดับ
วิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ การท างานร่วมกันและ การ
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน
PJBLและSTEM ที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 

6.ร้อยละของครูพึงพอใจต่อ
การสร้าง ชุมชน การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
วิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 3 วิทยาลัยบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐานและผู้รับบริการ 
พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม และศาสตร์
พระราชา 

1.วิทยามีการสื่อสารและและเผยแพร่ทิศ
ทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ครู 
บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
วิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการประชุม 
พิจารณาตัดสินใจ และก าหนดนโยบายใน
เรื่องต่างๆของวิทยาลัย เช่น การก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระบบการบริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพบริหารวิทยาและการบริงาน
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 

1.ร้อยละของคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยที่พึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
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 2.วิทยาลัยมีความส าเร็จในการด าเนินการ

บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าหรับ
ของหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายตาม
แผนบริหารจัดการศึกษามาตรฐานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีด้วยความเป็นผู้น าของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยและความร่วมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
3.ผู้บริหารครู และบุคลากรได้ร่วมก าหนด
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์และ
ก าหนดอัตลักษณ์หรือพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และนักศึกษา คือรัก-เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง มีการจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์
การศึกษาส าหรับบุคลากรและนักศึกษามี
การประชุมสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้องในการปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์
ทั้งท่ีบ้าน และที่ท างาน ตั้งแต่ตื่นนอน
จนถึงเข้านอนให้เป็นวิถีชีวิต ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรใช้คุณธรรมตามอัตลักษณ์ในการ
จัดการศึกษา ครู ให้คะแนนจิตพิสัย
นักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน
คุณลักษณะ ครู บุคลากร และนักศึกษา 
เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปกครองและชุมชน
ต่อไป 
 
 

2.ร้อยละของครู บุคลากร 
และคณะกรรมการการ
บริหารวิทยาลัยที่พึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.ร้อยละของครู บุคลากร
และนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์การศึกษา 
3.2.ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่พึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางวิทยาลัยคุณธรรม 
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4.วิทยาลัยจัดระบบการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร โดยก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่าย
พัฒนากิจการนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือก าหนดคุณสมบัติและ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรอย่างชัดเจน มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู และ
บุคลากร  ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง และทั่วถึง ส่งเสริมครู และ
บุคลากรได้รับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
5.วิทยาลัยโดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ได้น าศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขการจัด
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การระเบิดข้างใน 
การแก้ปัญหาที่จุดเล็กการท าตามล าดับ
ภูมิหลังสังคมแบบองค์รวม การไปยึดติด
กับต ารา ประหยัดเรียบง่าย ท าได้ง่าย การ
มีส่วนร่วมประโยชน์ส่วนรวมการบริการที่
จุดเดียว ใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ใช้
อธรรมปราบอธรรมปลูกฝังในใจคน 
ขาดทุนคือ ก าไร การพึงตนเอง  พออยู่พอ
กิน เศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ท างานอย่างมีความสุขความ
พอเพียง และความรู้รักสามัคคีเพ่ือสืบสาน
ปณิธานสานต่อสิ่งที่พ่อท าให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืนในวิทยาลัย 
 
 

4.ร้อยละของครู และ
บุคลากรที่พึงพอใจต่อการ
บริหารงาน ด้านบุคลากร
ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ร้อยละของผู้บริหารครู 
และบุคลากรที่น าศาสตร์
พระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไป
ใช้ในการท างาน 
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2.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 

1.วิทยาลัยมีการวางแผนงบประมาณอย่าง
เหมาะสมและใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณ
เกี่ยวกับงบบุคลากร งบด าเนินการจัดการ
ศึกษา งบพัฒนาการเรียนการสอน งบ
พัฒนาบุคลากร งบลงทุน งบโครงการ
กิจกรรมและงบใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยมีการ
จัดท าบัญชีอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้
ที่เหมาะสมและหลากหลายมีการจัดระบบ
การจัดเก็บ และควบคุมพัสดุต่างๆ เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชน์คุ้มค่า 
2.วิทยาลัยจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต วัสดุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยเพียงพอเหมาะสมกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ อีกทั้งมี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย 
3.วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูล
พ้ืนฐาน 9 ประเภท ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของ
วิทยาลัย ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลครู และบุคลากร 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล 
พ้ืนฐานของจังหวัด โดยมีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
 

1.ร้อยละของงบประมาณท่ี
ใช้ในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยต่องบด าเนินการ
ทั้งหมด 
2.ร้อยละของนักศึกษาพึง
พอใจต่อการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ร้อยละของนักศึกษาพึง
พอใจต่อการให้บริการ สื่อ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
สอนของวิทยาลัย 
4.ร้อยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย 
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ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง มีโปรแกรมการ
บริหารงานและมีผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

 

3.ส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. วิทยาลัยจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา และผู้ปกครองมีการ
แต่งตั้งครูที่ปรึกษามีนักจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอีกทั้งมีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกัน
ดูแลนักศึกษาทั้งที่บ้าน หอพักและ
วิทยาลัย  
2.วิทยาลัยด าเนินการตามระบบการแนะ
แนวให้ค าปรึกษา ดูแลแก่นักศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามระบบ
การให้ค าปรึกษาเทียบกับมาตรฐานที่
ก าหนด เช่นอัตราส่วนระหว่างครู หรือผู้
ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวต่อจ านวนนักศึกษา
แผนงานโครงการและกิจกรรมที่ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
3.วิทยาลัยจัดให้มีงานที่ให้บริการแก่
นักศึกษา เช่น งานครูที่ปรึกษา งานแนะ
แนวและจัดหางาน และงานสวัสดิการ
นักศึกษา โดยจัดให้มีบุคลากรทาง
การศึกษาให้บริการที่เพียงพอและมีระบบ
การบริการจัดการที่ดี 
4.วิทยาลัยมีแผนงานโครงการในการดูแล
รักษา เพื่อสนับสนุนและธ ารงรักษาจ านวน
นักศึกษาให้ศึกษาต่อตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยและส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
5.วิทยาลัยให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินในรูปแบบของทุนการศึกษาที่เป็น
ทุนให้เปล่าและทุนที่ต้องช าระคืน โดยเป็น
ทุนการศึกษาของวิทยาลัยและทุนกู้ยืม  

1.ร้อยละของนักศึกษา 
พึงพอใจต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของการด าเนินงาน
แนะแนวให้ค าปรึกษาตาม
มาตรฐานที่วิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
3.ร้อยละของงานที่
ให้บริการโดยมีบุคลากร
เพียงพอในการให้บริการแก่
นักศึกษา 
 
 
4.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
 
5.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนการศึกษา ทั้งทุนให้
เปล่าและทุนให้กู้ยืมทาง 
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 เพ่ือการศึกษาของรัฐบาลจนนักศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 
6.วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
7.วิทยาลัยมีโครงการกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งตามโครงสร้างของหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมด้าน
สังคม ด้านศาสนาและด้านวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาและตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
8.วิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมจัดหาร
งานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาและจัดให้มี
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการ
มีงานท าและการประกอบอาชีพ 
9.วิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายต่างๆในส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
สวัสดิการของนักศึกษา 
 
10.วิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสุขภาพ ด้านการกีฬาและด้านสังคม
แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพียง 
 

การศึกษาอย่างต่อเนื่องจน
ส าเร็จการศึกษา 
6.วิทยาลัยมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.ร้อยละกิจกรรมตาม
หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สอดแทรกใน
แผนการเรียน 
 
 
8.ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าและ
ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี 
 
9.ร้อยละของผู้แทน
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการที่ส่งผลกระทบ
ต่อนักศึกษา 
10.ร้อยละของกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สุขภาพ ด้านการกีฬาและ
ด้านสังคมของนักศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1.วิทยาลัยจัดให้มีมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย และ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษารวมทั้งระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายใน ระบบการประเมิน
คุณภาพภายในระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

1.ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับดีข้ึนไป 
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 โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตาม

มาตรฐานถูกทุกตัวบ่งชี้และได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทุกระดับ ทุกสาขาวิชาจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย โดยจัดให้มีการประกวดจัดแสดง
และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมการเข้าร่วมแสดงผลงาน
ประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลกับ
หน่วยงาน ภายนอกทั้งระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
3.วิทยาลัยประกันคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ครูประกันคุณภาพในการ
สอนรายวิชา นักศึกษาประกันคุณภาพ
ตนเอง (เป็นคนดีมีทักษะ สื่อสาร 4 ภาษา
และพ่ึงตนเองได้) 
4.วิทยาลัยบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานและลดความสูญเปล่าในการใช้
ทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา 

 
 
 
2.ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน 
และได้รางวัล ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
3.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด 
 
 
4.ร้อยละของครูบุคลากร
และนักศึกษาที่พึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย 

5.เพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายใน
วิทยาลัย 

1.วิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ง
เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และ 
การมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย นักศึกษา 
และผู้ปกครองมีการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ มีการประเมินผล และ
ปรับปรุงอย่างพอเพียง และมีผลท าให้
ความเสี่ยงในด้านต่างๆของวิทยาลัยลดลง 
 

1.ร้อยละของครู และ
บุคลากรพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัย 
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 2.วิทยาลัยมีผลการการบริหารความเสี่ยงจาก

กระบวนการประเมินสถานการณ์จัดล าดบั
ความส าคัญ จดัการควบคุม ติดตามเฝ้าระวงั
ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความรุนแรงของจ านวนนักศึกษาที่
ลดลง การจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
อุบัติเหตุและความปลอดภัยของความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้สาเหตุและโอกาสของ
ความเสี่ยงลดลง 

2.สาเหตุและโอกาสของความ
เสี่ยงภายในวิทยาลยัลดลงทุก
ด้าน 
 

 เป้าหมายที่ 4 ครูและบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมี
ความสุข 
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1.ส่งเสริมผู้บริหารครูและ
บุคลากรมีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครู และบุคลากรปฏิบัตตินเปน็ผู้มีความรัก-
เมตตา เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น มีความซื่อสัตยส์ุจริตด ารง
ตนอยู่ในความจริง กลา้หาญที่จะน าสิ่งที่
ถูกต้องและเที่ยงตรง มีความกตญัญูรู้คุณ
ตระหนักในความดีทีผู่้อื่นมอบให้ตนพร้อม
ตอบแทนคุณในทุกโอกาส มีความพอเพียงมี
ภูมิคุ้มกันพอใจในสิ่งที่ตนมปีระหยัดอดออม 
มีชีวิตอยู่อย่างเรียบงา่ยและมีความสุข รักกัน
ฉันท์พี่น้อง เคารพในความแตกต่างทางความ
เชื่อศาสนา และวฒันธรรม มุ่งความเป็นเลิศ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเติม
ตามศักยภาพ 
2.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มคีวามรู้
ความสามารถในงานวิชาการ และการบริหาร
จัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์มีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล โดย
บริหารงานและปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

1.ร้อยละของครู และบุคลากร
มีคุณธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
และมีจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีและเปน็ที่
ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 
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2.ส่งเสริมครูและ
บุคลากร ได้รบั
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรมตามวฒุิ
การศึกษาวิชาชีพและ
ลักษณะงาน 

1.ครูและบุคลากรได้รับ คา่ตอบแทนที่
เหมาะสมกับค่าใช้จา่ยในการด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานของเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเปรียบเทียบกับ
งานอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ได้รับการปรับเงนิเดือนที่
สอดคล้องกับการประเมินคา่งานและ
โครงสร้างเงินเดือนได้รับคา่ตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัว และได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกวา่
ข้าราชการครูและลูกจ้างทัว่ไป 

1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ที่ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรมตามวุฒิ
การศึกษาและลักษณะงาน 
 

3.ส่งเสริมสุขภาพครู 
และบุคลากรในการ
ท างาน 

 

1.ครูและบุคลากรมีสภาพแวดลอ้มการ
ท างานทีส่่งเสริมให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มสีภาพการท างานที่ดีไม่เสี่ยง
ภัย หรือได้รับอันตรายจากการท างาน 
วิทยาลัยมีคณะกรรมการดูแลสภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการท างาน มี
กฎระเบียบที่ชัดเจนในการรักษา ความ
ปลอดภัยระหว่างการท างาน และมีสวสัดิการ
เก่ียวกับสุขภาพครู และบุคลากร เมื่อ
เจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุ หรือ เสียชีวิต 

1.ร้อยละของครู และบุคลากร 
มีสุขภาพดีและมีความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 

 

4.ส่งเสริมครูและ
บุคลากรมีความมัน่คงใน
การท างานและมี
ความก้าวหน้าในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูและบุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความสามารถและงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยมีความรู้สึกมั่นคง
ในการท างานและมีรายได้ที่แนน่อนได้รับ
ความเป็นธรรมในการจา้งงานวทิยาลัยไม่เลิก
จ้าง โดยไม่มีสาเหตุและได้รบัการชดเชยการ
เลิกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด ครู และ
บุคลากรมีโอกาสกา้วหน้าและเลื่อนต าแหน่ง 
ในหน้าที่สงูขึ้นได้รับการเลื่อนต าแหน่งและ
ความก้าวหน้าในการท างานเป็นไปตาม
มาตรฐานของระบบคุณธรรม โดยมีระบบ
อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่
เหมาะสม 

1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ที่รู้สึกมีความมั่นคงในการ
ท างานและมีความก้าวหน้าใน
การท างานที่วทิยาลัย 
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5.ส่งเสริมครูและ
บุคลากรพัฒนาทักษะ
ความรู้และศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครู และบุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถมีโอกาสได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทัศนคติ
ได้รับการพัฒนาให้มีใจรักในวิชาชีพ มี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ได้รับการพัฒนาทั้งดา้นวชิาการ วิชาชีพ 
จรรยาบรรณและงานทีท่ ามโีอกาสใน
การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนาและฝึกงาน ทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีโอกาสได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับกระบวนการท างานและผลของ 
การปฏิบัติงานและมีโอกาสในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ
องค์ความรู้ต่างๆภายในวิทยาลยั ท าให้เกิด
ทักษะความรู้และปฏิบัตงิานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการของ
นักศึกษา สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาเปน็รายบุคคล มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาและมีปฏิสัมพันธท์ี่
ดีกับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน และรับผดิชอบในหน้าที่ มี
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการวิจยั และมีการ
พัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 
3.บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเข้าใจ
ในบทบาทหนา้ที่และปฏบิัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และให้ความ
ร่วมมือกับวิทยาลัย ตระหนักในการเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการจัดการศึกษาและสามารถสนับสนุน
การท างานของทุกฝ่ายในวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของครู และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
และศักยภาพของตนเองตลอด
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของครูที่มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาและพนักงานมี
คุณลักษณะที่ดีและปฏบิัติงาน
ในหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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6.ส่งเสริมพัฒนาครู
เปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษาสู่สากล 

1.ครูมีGrowth Mindset โดยเชื่อว่า
นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาได้ 
2.ครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาอยากเรียน อยากแสวงหาความรู้ 
และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบActive 
Learning เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการท างาน 
ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา อีกท้ัง
สนุกกับการเรียนการแก้ปัญหา 
4.ครูแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆและใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ และสามารถใช้ IT ให้เป็น
ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
5.ครูสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง อุปนิสัยที่ดีแก่
นักศึกษาในการเรียนรู้การท างานและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม อีกทั้งสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ่งม่ันในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จและรู้จักพึง
ตนเองบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

ร้อยละของครูปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่สนองตอบการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0  

7.ส่งเสริมครูและ
บุคลากร มีความ
สามัคคี และท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ท างาน
เป็นทีมเดียวกัน บรรยากาศแห่งความรัก 
และการแบ่งปัน เคารพให้เกียรติ ยกย่อง
ชมเชยกันทุกคน มีส่วนร่วมในการท างาน
และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมี
สุนทรีภาพในการพูดและการฟัง ท างานไม่
ยึดติดกับต ารา มีความคิดเชิงบวก คิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการได้รับการ
ยอมรับ การสนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน มี
ความสามัคคีไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก มีน้ าใจ 

1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีความสามัคคี
และท่ีท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
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 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งเรื่องงานและเรื่อง

ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ปกครอง
และชุมชน มีความสุขและความภาคภูมิใจ
ในผลงานและความส าเร็จร่วมกันอยู่เสมอ 

 

8.ส่งเสริมครูและ
บุคลากรมีความสมดุล
ในชีวิต การท างาน
และชีวิตส่วนตัว 
 

1.ครูและบุคลากรมีเวลาท างาน เวลาใน
การเดินทางและเวลาร่วมกิจกรรมกับ
ครอบครัวที่เหมาะสมมีเวลาเพ่ือพักผ่อน 
และท ากิจกรรมนันทนาการส่วนตัว มี
วันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์วันหยุด
ประจ าปี และวันหยุดพิเศษตามเทศกาล มี
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ
ชีวิตในการเข้าสังคมอย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการท างานและ
การท าหน้าที่ของตัวเอง 

1.ร้อยละของครู และ
บุคลากรที่มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว 
 

9.สนับสนุนส่งเสริม
ผู้บริหารครู และ
บุคลากรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

1.ผู้บริหารครูและบุคลากรได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ โดยได้รับรางวัลทั้งด้าน
คุณธรรม ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้าน
สังคม และด้านการปฏิบัติงาน จาก
วิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
เป็นเกียรติประวัติต่อตนเอง ครอบครัว 
วิทยาลัยและชุมชนในทุกปีการศึกษา 

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติทั้ง
ภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เป้าหมายที่ 5 วิทยาลัยมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือที่เข้มแข็งกับทุกภาคส่วนในการ 
จัดการศึกษา 
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1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 

1.วิทยาลัยมีแผนงานโครงการในการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 
2.วิทยาลัยมีจ านวนบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี การฝึกประสบการณ์ชิชาชีพ
นักศึกษา การศึกษาดูงานของนักศึกษา 
โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อ
นักศึกษา 40 คน 
3.วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมพัฒนา
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน รวมทั้งได้รับมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
นักศึกษา 100 คน 
4.วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม
โรงเรียนในสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัย จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 รายการต่อปีการศึกษา 
 

1.ร้อยละของงบประมาณท่ี
สนับสนุนการประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายและทุก
ภาคส่วน 
 
 
2.จ านวนภาคีเครือข่ายที่ใช้
ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
 
 
 
3.จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
4.จ านวนเงิน หรือวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยได้รับ
การช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
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 5.วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรในการ

จัดการศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และในต่างประเทศท้ังใน ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถานศึกษา สมาคม ชมรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีและมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุง 

5.จ านวนครั้งในการระดม
ทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 
 

2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับนักศึกษา ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า และชุมชนใน
การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย 

1.วิทยาลัยมีเครือข่ายนักศึกษาใน
ห้องเรียน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มLINE 
Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยให้สมาชิกในกลุ่ม
ของตนได้รับทราบ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรุ่นน้อง เพื่อน 
เครือญาติ หรือบุคคลที่รู้จักให้มาสมัคร
เรียนที่วิทยาลัยพร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับครู เพื่อช่วยเหลือทางการ
เรียนแก่เพ่ือนในห้องและท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
2.วิทยาลัยมีเครือข่ายครู และบุคลากรที่
มีกลุ่ม LINE  Facebookหรือกลุ่ม
เครือข่ายได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของวิทยาลัยให้สมาชิกในกลุ่มได้
รับทราบ รวมทั้งช่วยกันเชิญชวน
นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6และปวช.มาเรียน
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยตลอดจนประสาน
ความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัย 
3.วิทยาลัยมีเครือข่าย ผู้ปกครองที่ให้
ความร่วมมือในการก ากับติดตามดูแล
นักศึกษาท่ีอยู่ในความปกครองให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และเป็นส่วน
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
3.ร้อยละของผู้ปกครอง
นักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย 
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 ข่าวสารของ วิทยาลัยให้สมาชิกใน

เครือข่ายของตน กลุ่มเครือญาติและ
บุคคลที่อยู่ข้างเคียงได้รับทราบเกี่ยวกับ
วิทยาลัย ตลอดจนเชิญชวนบุตรหลาน
ของตนมาเรียนอาชีวศึกษาที่วิทยาลัย 
4.วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากศิษย์
เก่าในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยในกลุ่มLINE  Facebook 
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการเชิญ
ชวนบุตรหลานและญาติมิตร ส่งลูกมา
เรียนที่วิทยาลัยตลอดจนให้ความร่วมมือ
กับวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
5.วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยลงในกลุ่ม LINE  Facebook 
ได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุตรหลานของสมาชิกในชุมชน 
มาสมัครเรียนอาชีวศึกษา 
ที่วิทยาลัยตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
วิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง 
6.วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้บริหารและครูแนะแนวในสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและครู
ของวิทยาลัยเช้าไปจัดกิจกรรมแนะแนว
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้นักเรียนได้รับ
ทราบและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษามา
ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาที่วิทยาลัย
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
4.จ านวนศิษย์เก่าท่ีให้ความ
ร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
5.จ านวนชุมชนที่ให้ความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
6.จ านวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาท้ังรัฐและ
เอกชนที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมแนะแนว
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
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3.การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

1.วิทยาลัยจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้นฐานสมรรถนะแก่นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานท าบุคลากรในหน่วยงาน พนักงาน 
บริษัท ห้างร้าน ผู้ว่างงานหรือตกงาน
และประชาชนทั่วไป โดยมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมประกอบด้วย การจัดท าธุรกิจ
ออนไลน์ จัดท าเว๊บไซด์ ตัดต่อวีดีโอ การ
จัดท าบัญชี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม อีกท้ังการให้บริการอาคาร
สถานที่ในการประชุมอบรมสัมมนาและ
การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์กับ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้รับบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพจาก
วิทยาลัยมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนโครงการ งบประมาณระยะ 4 ปี 
สรุปโครงการ งบประมาณขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561-2564 

โครงการ งบประมาณ ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

เป้าหมายที่ 1 ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ 
มีความสุข 
1.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษา 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
240,000 

2.โครงการพัฒนาวินัย และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

3.โครงการส่งเสริมดนตรีกีฬา 
และนันทนาการแก่นักศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

4.โครงการบริหารความเสี่ยง
นักศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

5.โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

6.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

5,000 5,000 5,000 5,000 40,000 

7.โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

8.โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษา 

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 

9.โครงการส่งเสริมนักศึกษามี
งานท าและมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

10.โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 

11.โครงการฝึกอบรมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
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12.โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

13.โครงกาพัฒนานักบัญชี 4.0 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
14.โครงการพัฒนานักการ
ตลาดดิจิตอล 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

15.โครงการนักคิดนักประดิษฐ์
รุ่นใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

16.โครงการคนรุ่นใหม่ก้าว
ไกลด้วย IT  

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

17.โครงการเสริมสร้าง 
นักธุรกิจรุ่นใหม่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

18.โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

19.โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

20.โครงการติดตามนิเทศ
ประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 

3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

เป้าหมายที่ 2 หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

     

21โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

22โครงการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

23โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนักศึกษาสู่สากล 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

24.โครงการติดตามนิเทศการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

25.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
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26.โครงการพัฒนาทักษะ 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ญี่ปุ่น และจีน 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

27.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์ 

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

28.โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู ้

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

29.โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

30.โครงการส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

เป้าหมายที่ 3 วิทยาลัยบริหาร
จัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐานและผู้รับบริการ 
พึงพอใจ 

 
 
 

 

    

31.โครงการวิทยาลัยคุณธรรม
ตามวิถีคริสต์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

32.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

33.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

34.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและ
การเงิน 

3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

35.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

220,000 220,000 220,000 220,000 880,000 

36.โครงการจัดซื้อและซ่อม
บ ารุงเครื่องปรับอากาศ 

800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000 

37.โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 

- - - 5,000,000 5,000,000 

38.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
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39.โครงการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

40.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคลากร 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

เป้าหมายที่ 4 ครูและบุคลากร
มีคุณธรรม คุณภาพ 
จรรยาบรรณและท างานอย่าง
มีความสุข 

     

41.โครงการพัฒนาครูดี 4.0 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
42.โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากร 

500,000 500,000 500,000 500,000  2,000,000 

43.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

44.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานครูและบุคลากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

45.โครงการยกย่อง เชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

46.โครงการศึกษาดูงานของครู
และบุคลากร 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

เป้าหมายที่ 5 วิทยาลัยมีภาคี
เครือข่าย ความร่วมมือที่
เข้มแข็งกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา 

     

47.โครงการภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

48.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

49.โครงการแนะแนวการศึกษา
ประชาสัมพนัธ์วิทยาลัย 

410,000 410,000 410,000 410,000  1,640,000 

50.โครงการฝึกอบรมทักษะ
วิชาชีพแก่ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

 
 



โครงการ งบประมาณ/ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

51.โครงการเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

รวมทั้งสิ้น 3,255,000 3,255,000 3,255,000 8,255,000 18,020,000 
รวมทั้งหมด 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 18,020,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏบิัติ 

 การท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2561 – 2564 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน และแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน วิทยาลัยจึง
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติดังนี้ 
การแปลงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเห็นชอบและสนับสนุนส่งเสริมให้รองผู้อ านวยการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงระบบการบริหารงานสู่การปฏิบัติ
จริง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จสู่เป้าหมายเดียวกัน 

2. ประชุมชี้แจงให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 ฝ่ายได้รับทราบ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและโครงสร้าง
ระบบงานของวิทยาปีการศึกษา 2561 – 2564 โดยประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย
น าไปสู่บูรณาการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

3. ให้คณะกรรมการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายแต่งตั้งครู บุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างและ 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สภาพ
ความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายส่งโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จัดท าแผนปฏิบัติ 
การประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือตรวสอบความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการ  
จัดการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมครอบคลุมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการการจัด
การศึกษาและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือน าไป
ประเมินสภาพความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปีและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยทุกปีการศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุก
กิจกรรม 
งบประมาณ 
 ให้คณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่ายประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการเป็นไปตามสภาพ
จริงของการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ โดยน าเสนองบประมาณ
ให้ปรากฎไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ให้ครอบคลุมระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
 



 
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่าย 

ทั้ง 4 ฝ่าย คณะกรรมการแผนกวิชา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน มีความตระหนักมีความพยายาม
และร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย สภาพความส าเร็จ
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

2. วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวยึดหลักธรรมาภิบาลมีการกระจายอ านาจ 
การบริหารงานทุกระดับ มีระบบการควบคุมติดตามและตรวจสอบที่ดี มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และการประสานงานที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าของทุกฝ่ายใน
การด าเนินงาน 

3. วิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ืออาทรให้ความร่วมมือและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายและ สภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

4. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน อีกท้ัง 
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและร่วมมือกันร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าหน้าที่ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือ
ทบทวน พิจารณา ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคม และให้รายงาน
ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยได้รับทราบใน
แต่ละปีการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จทั้งนี้ให้
ครอบคลุมระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

2. ก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในช่วงปีสุดท้ายของ 
การด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษานี้(พ.ศ. 2564) เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด แผนัฒนาการศึกษาของจังหวัด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังฆมณฑลนครราชสีมามาตรฐานการอาชีวศึกษาและความพึง
พอใจของสถานประกอบการและหน่วยงานต่อไป 
 
 

 

 

 

  



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยมีารีย์บริหารธรุกิจ 
ครั้งที่ 1/2561 

เรื่อง เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  ปีการศึกษา 2561 - 2564 
 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้จัดท า แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 - 2564 เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยในระยะ 4 ปีที่
ตอบสนองการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ผู้รับบริการทางการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยได้พิจารณา และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวตามที่วิทยาลัยเสนอ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีมารยี์บริหารธุรกิจ 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
(บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
(บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
 
 
 

   ลงชื่อ                                   กรรมการ 
(บาทหลวงสมบัติ  ประทุมปี) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(บาทหลวงดร.จักรี  พันธ์สมบัติ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นายมนเทียน  เมเยอร์) 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(ดร.สมยศ  ชิณโคตร) 

ผู้แทนครู 
 
 

 
ลงชื่อ      กรรมการ 

(นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร) 
ผู้แทนครู 

 
 

 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นางอัญชลี  วรรณะเศรษฐี) 

ผู้แทนศิษย์เก่า        
 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นางสาวสุภาพร  ลาดจันทึก) 

บุคลากรทางการศึกษา 
 


