
 
 

 
 
 
 

เดิม ใหม 

มุงเนนคุณธรรม นอมนําวิชา จัดการอาชีวศึกษา 
พัฒนาทองถ่ิน 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุง จัดการอาชีวศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะ และคุณลกัษณะตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม ใหม 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนให
มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ 
สามารถปฏิบัติไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความ
ม่ันใจ 

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ี
ยอมรับท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

3. พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการ
เรียน การสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ  
 

1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(บริหารทรัพยากร) 

2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและ
วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท้ัง
ในระดับทองถ่ิน และภูมิภาค (วิชาการ) 

3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูในสังคมอยางมี
ความสขุ (พัฒนาฯ) 

4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ 
และศรัทธาในวิชาชีพ (พัฒนาฯ) 

5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม (พัฒนาฯ) 

6. เปนศูนยกลางการเรียนรูสูสากล (แผนงานฯ)  
 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 



 
 

 
 
 

1. การเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 
3. การเทียบโอนประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพท่ีนําสูการปฏิบัติ 
4. หลักสูตร 3 แนวทาง (ใช ซอม สราง) 
5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน 
6. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 
7. การสรางผูประกอบการใหม 
8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณการ 
9. คุณธรรมนําวิชาชีพ 
10. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร 
11. การศึกษาดูงานนักศึกษา (ปวช.1 และ ปวส.1) 
12. การจัดการความรู 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคณุภาพมาตรฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเปนเลิศทางวิชาชีพ  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ  จะเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีเสนทางอาชีพท่ีชัดเจน  เพ่ือสนับสนุนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ตลอดจนใหมีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบ
อาชีพ เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ และสรางคานิยมท่ีดีตอการอาชีวศึกษา โดยมีเปาประสงคให
ผูสําเร็จอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน  มีงานทําและดํารงชีวิตอยางมีความสุขใน
สังคม โดยมีกลยุทธหลัก คือ  

1.  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2.  เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
3.  สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
4.  สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.  พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
7.  สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม 
8.  สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะ

การเปนผูประกอบการ 
9.  สรางภาพลักษณท่ีดีตอการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12 ขอ 
 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงตามความตองการของประเทศ  ตองไดรับรวมมือกับองคกรท่ี
ตองการใชกําลังคน ตั้งแตภาคการผลิต เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ  นําไปสูการกําหนดหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในการผลิตกกําลังคนไดตรงกับความตองการภาคการผลิตและความตองการของผูใช  โดยมี
เปาประสงค  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถ่ิน  และมี
กลยุทธ คือ  

1. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ 

3. พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ 
4. พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
5. ประสาน สงเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ

สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คุณภาพของการอาชวีศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
สงผลตอคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี    พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ  ในขณะ
ท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  ซ่ึงตองมีการพัฒนาระบบการบริหาร
และจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย  อีกท้ังจากการประกาศใชกฎหมายการ
อาชีวศึกษาดังกลาว มีผลใหตองสรางกฎหมาย กฎระเบียบ ตางๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  

ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงได
กําหนดกลยุทธไว ดังนี้ 

1.  จัดและพัฒนาโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล  
3.  พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
4.  กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน 
5.  ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
6.  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 
7.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
8.  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
9.  เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ  
 



 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

มุงเนนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาดาน
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุงหมายใหคลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุมเปาหมายท้ังเด็ก 
เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูยากไร ดอยโอกาสคนพิการ ผูหางไกลทุรกันดารและชนกลุม
นอย มีกลยุทธดังนี้ 

1.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 

2.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได 
3.  จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 
4.  สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

สงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ใหเปนกลไกเสริมสรางความสมานฉันท  สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเปนอัตลักษณของแตละพ้ืนท่ี มีความ
รวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา  แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  เตรียมความพรอม
รองรับการเปดเสรีการคาในอนาคต  โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค  
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศักยภาพและความพรอม ประกอบไปดวยกลยุทธ ดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต 
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดน  และเขตพัฒนา

พิเศษ  เฉพาะกิจ 
3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ 
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางความเขาใจอันดี 
 

ยุทธศาสตร ที่ 6 :  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  

เพ่ือใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  ตั้งแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง มีกลยุทธ ดังนี้ 

1. สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

2. สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน 

3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร 
และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และการจัดการความรูอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

 



 
 

 
 

 

 

 

ขอกําหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
 ขอกําหนดท่ี  1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ 
   เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  ตัวบงชี้ท่ี  1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  
  ตัวบงชี้ท่ี  1.2  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู  

 ขอกําหนดท่ี   1.2  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา 
     ประยุกตใชในงานอาชีพได  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  
    มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  

 ขอกําหนดท่ี  1.3 ความรูและทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตรสําหรับผูเรียน  และผูสําเร็จการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนแตละชั้นปผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ  

 ขอกําหนดท่ี 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยสัมพันธท่ีดี  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.5    รอยละของผูเรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ขอกําหนดท่ี 1.5 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา  
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอกําหนดท่ี  1.6 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ /ประกอบอาชีพ

อิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป  

 ขอกําหนดท่ี  1.7 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
           ของผูสําเร็จการศึกษา  

 ขอกําหนดท่ี  1.8 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.9 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน  
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาสรุาษฎรธานี 

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 



 
 

 
 
ขอกําหนดท่ี  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 ขอกําหนดท่ี   2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ 
      ความตองการของตลาดแรงงาน  
  ตัวบงชี้ท่ี  2.1 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 ขอกําหนดท่ี   2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเอง 
      ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.2   รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
  ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  
  ตัวบงชี้ท่ี 2.4   รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน  
      การสอนอยางเหมาะสม  

 ขอกําหนดท่ี 2.3  จัดคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.5  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา  

 ขอกําหนดท่ี 2.4  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ  
     สาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.6  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน   
     หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศเอ้ือตอ  
     การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด    
  ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน   
    มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด    
  ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน    

 ขอกําหนดท่ี 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู                                         
  ตัวบงชี้ท่ี 2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความ  
     สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

 ขอกําหนดท่ี 2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังใน  
     ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  
  ตัวบงชี้ท่ี 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและ  
    ภายนอกสถานศึกษา   เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
     ตัวบงชี้ท่ี 2.11 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัด  
    การศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  
  ตัวบงชี้ท่ี 2 .12   จํานวนคน - ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีการ 
     พัฒนาผูเรียน 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.13 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา  
  ตัวบงชี้ท่ี 2.14   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ

 

 



 
 

             
 

 
ขอกําหนดท่ี  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 

  ขอกําหนดท่ี  3.1   จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม  
   ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย  
   ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.4  ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเก่ียวกับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ผลของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ขอกําหนดท่ี   3.2 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมปองกันและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน  
       ตัวบงชี้ท่ี   3.7 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
       ตัวบงชี้ท่ี   3.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเขา 
 
 
 
 
ขอกําหนดท่ี  4   สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 

 ขอกําหนดท่ี  4.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ 
     โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.1   จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 
  ตัวบงชี้ท่ี 4.2  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ

ไดรับการเผยแพร 

 ขอกําหนดท่ี  4.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

     ตัวบงชี้ท่ี 4.3 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ 

 ขอกําหนดท่ี  4.3 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  และ
โครงงานท่ีนําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

     ตัวบงชี้ท่ี 4.4  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
 งานวจิยั และโครงงาน   

 
 
 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผูเรียน 

 

 

มาตรฐานที่  4 นวตักรรม  งานวิจัย  และสิ่งประดิษฐ 

 

 



 
 

 
 

ขอกําหนดท่ี  5   สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้ 

 ขอกําหนดท่ี  5 .1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรท้ังภาครัฐ 
     และเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสงเสริมการพัฒนา

ทักษะของผูเรียน 

 ขอกําหนดท่ี  5.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ 
      บริการวิชาชีพท่ีกําหนด  
     ตัวบงชี้ท่ี 5 .2 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสงเสริมการ

พัฒนาทักษะของผูเรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ 
 
 

 
 

ขอกําหนดท่ี  6   ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 

 ขอกําหนดท่ี  6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

   ตัวบงชี้ท่ี 6.1 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ตัวบงชี้ท่ี 6.2  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 ขอกําหนดท่ี  6.2 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน 
การจดัการศึกษา 

   ตัวบงชี้ท่ี 6.3 การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดวยความ
โปรงใส และตรวจสอบได 

 ขอกําหนดท่ี  6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการความรู
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

    ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 

 
 

ขอกําหนดท่ี  7   สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

  ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

  ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

มาตรฐานที่  5  การบริการวชิาชีพสูสงัคม 

 

 

มาตรฐานที่  6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานที่  6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานที่  7 การประกนัคุณภาพภายใน 

 

 



 
 

 

 

 

การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) (18 ตัวบงช้ี) 

1.  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป 
2.  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน 
3. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคการท่ีเปนท่ียอมรับ 
4.  ผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน 
5.  ผลงานท่ีเปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูท่ีไดนําไปใชประโยชน 
6.  ผลงานการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 
7.  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
8.1 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
8.2 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
9.  ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
10.  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.  ผลการบริการความเสี่ยง 
12.  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
13.  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
15.  ผล การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
16.  ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
17.  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู 
18.  การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

 
 

1. การเปนศูนยกลางการเกษตรท่ีมีคุณภาพครบวงจร  
2. การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตร  
3. การเปนผูนําการทองเท่ียวเชิงคุณภาพท่ียั่งยืน  
4. การเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใตตอนบน  
5. การเปนแหลงศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
6. การเปนเมืองนาอยู  
7. การเรียนรู และพัฒนาระบบราชการเพ่ือทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

1.  ช่ือโครงการ   :           
2.  หนวยงานรับผิดชอบ  :           
3.  ระยะเวลาดําเนินการ  :           
4.  สถานท่ีดําเนินการ   :           
5.  หลักการและเหตุผล     :          
            
            
            
            
             
6. วัตถุประสงค :           
            
            
             
7.  เปาหมาย    :  

-  เชิงปรมิาณ          
             

-  เชิงคุณภาพ          
                 
8.  การสนองนโยบาย :  
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ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่

 ความพอประมาณ  D1 (Democracy)

 ความมีเหตุผล  D2 (Decency)

 การมีภูมิคุมกันที่ดี  D3 (Drug Free)

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม
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   3D

 



 

 

  

 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ :         
            
               
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ :        
            
             
11.  แผนการดําเนินงาน : 

ข้ันตอนการ 
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ หมาย
เหตุ ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

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

              
              
              
              
              
              
 
12. งบประมาณ : 
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งปม. 
บกศ. 

งบดําเนินการ งบอุดหนนุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมท้ังส้ิน     

 
13.  ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืน :        
            
             
 
 



 

 

  

 

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  : 
- โดยตรง          

            
                

-  โดยออม          
            
                
15.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) : 
 -  เชิงปรมิาณ          
            
            
             
 -  เชิงคุณภาพ          
            
            
               
  
 
 



บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

ท่ี............................................................ วันท่ี        เดือน           พ.ศ.        

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ       

เรยีน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
 ดวยที่ฝาย/งาน/คณะวิชา/แผนกวิชา/ชมรม/อ่ืน ๆ ระบุ                                      
ไดดําเนินการตามโครงการ                               ตามคําสั่งที ่                  
เร่ือง                           ไดเร่ิมดําเนินการดังกลาว เมื่อวันที ่       เดอืน             พ.ศ.            
และวันที่       เดอืน     พ.ศ.        เปนเวลารวม      วัน ณ สถานที ่                                   
ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามคําสั่งดังกลาว 
 บัดนี้ ไดดําเนินงานเปนที่เรียบรอยและเสร็จสิ้นแลว  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. ผูเขารวม งาน/โครงการ/กจิกรรม (ดานปริมาณ) 

    1.1  ผูอํานวยการ , รองผูอํานวยการ รวมจํานวน         คน 

    1.2  ครู อาจารย จํานวน       คน มาปฏิบัติงาน จํานวน        คน ไมมาปฏิบัติงานจํานวน      คน 

    1.3  เจาหนาที่ จํานวน          คน มาปฏิบัติงาน จํานวน         คน ไมมาปฏิบัติงานจํานวน      คน 

    1.4  นักเรียนนักศึกษา จํานวน       คน มาปฏิบัติงาน จํานวน      คน ไมมาปฏิบัติงาน      คน 

 2.  การสนองนโยบาย 
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ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่

 ความพอประมาณ  D1 (Democracy)

 ความมีเหตุผล  D2 (Decency)

 การมีภูมิคุมกันที่ดี  D3 (Drug Free)

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม
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3. ผลการดําเนินงาน (ดานคุณภาพ) 

  3.1 วตัถุประสงคของการจดังาน/โครงการ/กิจกรรม  
   1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงทะเบียนรบัฝายแผนฯ 
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  3.2 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ผลงานคิดเปนรอยละ.........................ของเปาหมายที่ตั้งไว 

 4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
   4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
   5.1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5.2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. คาใชจายในการดําเนินงาน 

  ตามที่กําหนดไวในแผนฯ     ตามที่ดําเนินการจริง  
 เงิน งปม.     บาท เงิน งปม.     บาท  
 เงิน บกศ.     บาท เงิน บกศ         บาท  
 เงิน อุดหนุน      บาท เงิน อุดหนุน     บาท  
 อ่ืนๆ ระบุ     บาท อ่ืนๆ ระบุ.     บาท  
 รวม     บาท รวม      บาท  
 
 7. รูปถาย การทาํกิจกรรม จาํนวน      รูป  
 
       ลงชื่อ..............................................ผูรายงาน  
          ( ……………………………………………) 
       ตําแหนง.......................................................  
ความเห็นของหัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน 
................................ ...............................................  
ลงชื่อ......................................................................  
      (..................................................... ) 
ความเห็นของหัวหนางานวางแผนฯ  ความเห็นของรองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝาย............. 
................................................ ............................... ....................................................................................  
........................................ ....................................... ....................................................................................  
ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ................................................................. .......... 
        ( นางเสาวณีย  ไกรนุกูล )                          ( ............................................ ) 
การตรวจสอบของหัวหนางานบริหารงานทั่วไป ความเห็นของ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายแผนงานฯ 
................................................................................ ....................................................................................  
ลงชื่อ....................................................................... ลงชื่อ................................................................. .......... 
          ( นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ )                ( นางสาวสีดา  ขํากลิ่น ) 
............................................................................................................................................................ ........................... 
.......................................................................................................................................................................................  

 
(นางเนาวรัตน   รัตนพันธ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม................................................................................................... 
ระยะเวลาท่ีดาํเนนิงาน………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ีดําเนินงาน………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
( 

 
 
 
 
 

-รูปภาพ- 

 
 
 
 
 
 

-รูปภาพ- 
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