วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โครงการ
1. ฝ่าย/งาน :
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย ยุทธศาสตร์/มาตรฐาน//พันธกิจ
3.1 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
3.2 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่
ข้อที่....................................................................................................................................................
3.3 ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่
มาตรการที่
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่
มาตรการที่
3.4 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่
ด้านที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
3.5 พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พันธกิจข้อที่
พันธกิจข้อที่
เป้าประสงค์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
มาตรการที่
มาตรการที่

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์
5.1
5.2
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ

:

6.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. สถานที่ดาเนินการ
9. วิธีดาเนินการ (ขั้นตอน/กิจกรรม)
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ขออนุมัติโครงการ
2. กิจกรรมและขั้นตอน
ดาเนินการ
2.1 ..................................
2.2 ..................................
2.3 ..................................
2.4 …………………………….
2.5 …………………………….
3. สรุปและรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

ปวช.

ปวส.

งบอุดหนุน

ระยะสั้น

ขั้นพื้นฐาน
(ปวช.)

เรียนฟรี
15 ปี

ระดมทุน รายจ่ายอื่น

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง :
โดยอ้อม :
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้เสนอโครงการ
)

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(..............................................)
รองผู้อานวยการฝ่าย......................................................
ลงชื่อ

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย
ยุทธศาสตร์/มาตรฐาน/พันธกิจ
1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
เงื่อนไขความรู้

ความมีเหตุผล
เงื่อนไขคุณธรรม

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

2. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาคุณธรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
การรักษาสิง่ แวดล้อม
อาชีวะอาสา อาชีวะบริการ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การบ่มเพาะผูป้ ระกอบการใหม่
การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3. ยุทธศาสตร์ มาตรการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

มาตรการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
การสร้างและกระจายโอกาส
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ

4. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1. สถานศึกษาจัดให้มกี ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละระดับการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดให้มกี ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
3. สถานศึกษาจัดให้มกี ารสารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือผูร้ ับบริการที่มีตอ่ ผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพแต่ละระดับการศึกษาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2) สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3) สถานศึกษาจัดให้มีการสารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษาจัดให้มีการสารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2) สถานศึกษาร่วมกับผู้เรียนกาหนดคุณธรรม อัตลักษณ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรมแก่ผู้เรียน
3) สถานศึกษาร่วมกับผู้เรียน บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ กาหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่ เ น้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ และบริห ารจัดการทรัพยากรของสถานศึก ษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ตลาดแรงงานหรือประชาคมอาเซียน
2) สถานศึกษาจัดให้มีการปรับปรุงรายวิชาและกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
3) สถานศึกษาจัดให้มีการสารวจความต้องการผูส้ าเร็จการศึกษาของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับชุมชน จังหวัด ระดับภาคหรือระดับอาเซียน
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง วัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) จานวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2) ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ทจี่ บการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็น
ผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3) ครูทุกคนได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
4) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กรภายนอก
5) ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกรายวิชา
6) ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
7) ครูทุกคนนาผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

8) สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทกุ คนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1 รายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
9) ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยตามกระบวนการวิจัย
(วิจัยในชั้นเรียน) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ รายวิชา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ดการบุ คลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิ ทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษามีการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2) สถานศึกษามีการกากับ ดูแล ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ
ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3) สถานศึกษามีการกากับ ดูแล ติดตามการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา
4) สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย ศูนย์วิทยบริการ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องเรียนเฉพาะทางที่เพียงต่อผู้เรียนและเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา
5) สถานศึก ษามี ก ารพั ฒ นาแผนปฏิบัติง านประจ าปี มี ก ารจั ดงบประมาณเป็นค่า ใช้จ่ายของ
แผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อผู้เรียน และเกิดประสิทธิภาพต่อ
สถานศึกษา
6) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสม และเพียงพอกับ
ผู้เรียน และสอดคล้องในแต่ละสาขาวิชา
7) สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมแต่ละสาขาวิชา ให้เพียงพอต่อ
ผู้เรียน
8) สถานศึกษาจัดให้มีประวัติการซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน และเหมาะสมต่อ
อายุการใช้งาน
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกั ดหรือหน่วยงานที่ กากับ ดูแลสถานศึก ษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บ ริห าร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายให้แก่ ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย

3) ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา มี ก ารก ากั บ ดูแล ติ ดตาม และประเมิ นการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงงาน
กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษากาหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมื อ กับ บุคคล ชุมชน องค์ก รต่าง ๆ เพื่อสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้ มี การจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษามี ก ารสร้า งความร่ว มมื อกั บ บุคคล ชุม ชน องค์ก รต่าง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2) สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
3) สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานในการจัด
การศึกษา ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
4) สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วม
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
5) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ และความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงานของผู้เรียนในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
6) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ จัดทาและ
ดาเนินการจัดท านวัตกรรม โครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่ ส ามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

2) สถานศึกษาจัดให้มีการนานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของ
ผู้เรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูร่วมกับผู้เรียน บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ จัดทาและ
ดาเนินการจัดท านวัตกรรม โครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่ ส ามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
4) สถานศึกษาจัดให้มีการนานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5) สถานศึกษาจัดหางบประมาณ แหล่งเงินทุน จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3.3 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทั กษะด้านการเป็นผู้ป ระกอบการ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการเป็นเจ้าของกิจการ
คุณภาพที่สามารถบ่งชี้ ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน มีดังนี้
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะสาขาวิ ช ามี ค วามรู้ ทั ก ษะด้ านการเป็ น
ผู้ประกอบการ สามารถจัดทาแผนธุรกิจนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการเป็นเจ้าของกิจการ

5. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์
“เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศสูส่ ากล”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
4. พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน
5. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
3. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและ
พัฒนากาลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

4. สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ประชาชาชนและชุมชน สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพได้
5. มีงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาอาชีพของประชาชน
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีผลการประเมิน ไม่ต่ากว่าระดับดี
8. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
3. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. การส่งเสริมการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างนวัตกรรม
5. การพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. การจัดระบบดูแลช่วยแหลือ และแนวแนวผูเ้ รียน
7. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
9. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการสถานศึกษา
10. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
11. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
มาตรการ
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ยกระดับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารและงานอาชีพ
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
6. ยกระดับการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
7. ยกระดับการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น
8. ส่งเสริมการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพ
9. ส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
10. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ
11. ส่งเสริมให้ครูจัดทาผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
13. ยกระดับการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

