
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด และใช้เป็นแผนแม่บทในการยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2562 - 2565          
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นผลจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การน ามาตรฐานการศึกษาที่ร่วมกันก าหนดไว้สู่การปฏิบัติจริง โดยการระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
                         งานวางแผนและงบประมาณ 
                                                                                               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี     
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำชี้แจง  
 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    พ.ศ. 2562 - 2565                     
(ฉบับปรับปรุง 2563) จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบด้วย  1) แผนภูมิการบริหาร
สถานศึกษา  2) ข้อมูลบุคลากร  3) ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 4) ข้อมูลด้านหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน  5) ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  6) ข้อมูลด้านงบประมาณ   ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) กลยุทธ์เป้าประสงค์ 5) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 5) แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2562 - 2565                     
(ฉบับปรับปรุง 2563) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา                 
สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
 
 

 
                                                                                              งานวางแผนและงบประมาณ 
                                                                                              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................. 
 
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ 
คณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ 

หัวหน้างานบรหิารงานทั่วไป 
นางสาวสเุกษร  ชุ่มสวัสดิ ์

 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง 
 

หัวหน้างานการเงิน 
นางปราณีต  เนตพุกกณะ 

 

หัวหน้างานการบญัชี 
นางสาวนารรีัตน์  อู้สกุลวัฒนา 

 
หัวหน้างานพสัด ุ

นางสาวรวิสรา  สุทธิ 
 

หัวหน้างานกจิกรรมฯ 
ว่าที่ ร.ต.วโรดม  ทิมบ ารุง 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายธีรพันธ์  คงขันธ์ 

 
 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นางจริยา  มณีโรจน ์

 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 

นายจักรกฤษณ์  ภู่ทอง 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล 

 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์  

 

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางรังสิมา  บุญมีชัย 

 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายสมจิต   แข่งขัน 
 

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางจิตตรา  วงศ์วรานุรักษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางฉวีวรรณ    จันทรชิต 

 

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางสาวศุลีพงษ์  ช านาญเนตร 

 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม 

 

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  เหลีอ่มแก้ว 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสาวนงลักษณ์  ทองอ่ า 

 

หัวหน้างานวิจัยพฒันานวัตกรรมฯ 
นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ 

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน 

 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางนริศรา  ปทะวานิช 

 

หัวหน้างานครทูี่ปรึกษา 
นางมาลี  ว่องเกษฎา 

 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน์ 

 

หัวหน้างานวิทยบริการฯ 
นางสาววิภาพร  ยอดอุดม 

 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางสาวจันทมิา  สงขาว 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายธีราวุธ  ทองปากพนัง 

 

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ 
นางสาวจันทมิา ช่วยพิทักษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายธีรพล  ทองเพชร 

 

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว 
นางสาวสรัลดา  พันธ์ครุฑ 

 

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
นายธนาวุฒิ  กล้าเวช 

 

หัวหน้างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร 

 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

นางกนกกร  พรหมวิเศษ 
 

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
นางสุนทรียา  ขนายน้อย 

 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร 

 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
นางชนานศิ  มีพฤกษ์ 

 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ 
 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

นางจิราวรณ  นวลรอด 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาววิภา  สามสุวรรณ 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวจารุวรรณ  แดงมา 
 

หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
นางสาวจิตติ  พลเยี่ยม 

 

คณะกรรมการวิทยาลยั 

หัวหน้างานศูนย์บม่เพาะฯ 
นางสาวศรีแพร  วิชัยดิษฐ์ 
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาววิภา  สามสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวจารุวรรณ แดงมา 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรทั้งสิ้น 152   คน 
ก. ข้าราชการ  60 คน     

 1 ผู้บริหาร  5 คน     
 2 ข้าราชการครู 53 คน     
 3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน     

ข. ลูกจ้างประจ า  6 คน     
 1 ท าหน้าที่สอน  - คน     
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน     

ค. พนักงานราชการ  19 คน     
 1 ท าหน้าที่สอน 18 คน     
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน     

ง. ลูกจ้างชั่วคราว  67 คน     
 1 ท าหน้าที่สอน 40 คน     
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 27 คน     

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ - คน        

ฉ. 
มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่
อ่ืน- คน        

ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง - คน     
 1 ข้าราชการ  - คน     
 2 ลูกจ้างประจ า - คน     
 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
        

ระดับชั้น ปวช. ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช. 1 1,030 43 0 1,073 
ปวช. 2 755 38 0 793 
ปวช. 3 649 23 0 672 
รวมระดับชั้น ปวช. 2,434 104 0 2,538 

 
ระดับชั้น ปวส. ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวส. 1 437 58 0 495 
ปวส. 2 350 42 0 392 
รวมระดับชั้น ปวส. 787 100 0 887 

 

           ที่มา  :  งานทะเบียน 
           10  มิถุนายน  2562 
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1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียด ดังนี้ 
 1.4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 13 สาขาวิชา ดังนี้ 
          1)  สาขาวิชาการบัญชี 
          2)  สาขาวิชาการตลาด 
          3)  สาขาวิชาการเลขานุการ 
          4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          5)  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
          6)  สาขาวิชาการออกแบบ 
            7)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
          8)  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
          9)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  10)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
                11)  สาขาวิชาการโรงแรม 
         12)  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                13)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  1.4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน  11  สาขาวิชา ดังนี้ 
   1)  สาขาวิชาการบัญชี 
          2)  สาขาวิชาการตลาด 
          3)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          4)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
            5)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
          6)  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
    7)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
         8)  สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
         9)  สาขาวิชาเซฟอาหารนานาชาติ 
              10)  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
              11)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว           
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
         ชื่อภาษาอังกฤษ   SURATTHANI VOCATIONAL COLLEGE  
 ที่ตั้งสถานศึกษา    456/3 ถนนตลาดใหม่ ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84000 
 โทรศัพท์   ๐  ๗๗๒๘  ๔๔๙๙  ต่อ  1079     
 โทรสาร    ๐  ๗๗๒๗  ๒๖๓๑ 
 Website : www.svc.ac.th 
 E – mail : info@svc.ac.th 
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา     7  ไร่  1  งาน  80.3  ตารางวา 
 จ านวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย 
 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร

ป้อมยาม 
ห้องเรียน 10 ห้อง 14  ห้อง 15  ห้อง 16  ห้อง 20  ห้อง 10  ห้อง  
ห้องส านักงาน 3  ห้อง - 8  ห้อง 3  ห้อง - 5  ห้อง 3  ห้อง 
ห้องพักครู 2  ห้อง 5  ห้อง 5  ห้อง 4  ห้อง 6  ห้อง 4  ห้อง  
ห้องน้ า 4  ห้อง 10  ห้อง 5  ห้อง 10  ห้อง 12  ห้อง 10  ห้อง 1  ห้อง 
ห้องประชุม  1  ห้อง 1  ห้อง -  1  ห้อง 2  ห้อง  
ห้องสมุด    1  ห้อง -   
ห้องพักโรงแรม     5  ห้อง   
ห้องพยาบาล       2  ห้อง 
โรงฝึกงาน     จ านวน    1  ห้อง 
ศาลาพระพุทธรูป      จ านวน    1  หลัง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา   จ านวน    1  หลัง  (14  ห้อง) 
แฟลตพักอาศัย      จ านวน    1  หลัง  (15  หน่วย) 
บ้านพักครูแฝด      จ านวน    3  หลัง  (6  หน่วย) 
บ้านพักคนงานภารโรง     จ านวน    1  หลัง  (3  หน่วย) 
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4    จ านวน    1  หลัง 
อาคารเอนกประสงค์   จ านวน    1  หลัง 
ศาลาทรงไทย     จ านวน    2  หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@svc.ac.th
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

รายรับ รายจ่าย หมาย
เหตุ รายการ บาท สต. รายการ บาท สต. 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 - - เงินเดือนครู 17,846,040 -  
- ค่าธรรมเนียมอื่น - - - ค่าตอบแทนรายเดือน 470,400 - เบิก 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 513,950 - - เงินวิทยฐานะ 1,352,400 - งบ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 248,860 - - เงินเดือนลูกจ้างประจ า 1,718,520 - กลาง 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 2,890,900 - - เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 2,976,000 -  
- ค่าหนังสือเรียน 1,008,000 - - เงินเดือนครูต่างชาติ (ครูอังกฤษ 

ครูจีน) 
420,000 -  

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

150,000 - - ค่าสอนและค่าธุรการ 1,200,000 -  

- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง 
  นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีฯ 

73,000  - ค่าใช้สอย 1,002,590 -  

- โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนฯ 1,050,000 - - ค่าวัสดุ 497,000 -  
- โครงการขยายและยกระดับ 
  อาชีวศึกษา 

270,300 - - ค่าไฟฟ้า 1,900,000 -  

- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 
  คุณภาพฯ 

680,000 - - ค่าน้ าประปา 240,000 -  

- โครงการยกระดับการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 

100,000 - - ค่าไปรษณีย์ 15,000 -  

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ 25,000 - - ค่าโทรศัพท์ 14,400 -  
- โครงการพัฒนาระบบการประเมินฯ 500,000 - - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 75,000 -  
- โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างฯ 30,000 - - ค่าวัสดุฝึก 400,000 -  
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ 
  คืนครูฯ 

117,600 - - ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
(คอมพิวเตอร์พร้อมจอฯ) 

1,755,000 -  

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  อาชีวศึกษา 

650,000 - - ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
(โต๊ะพับพร้อมเก้าอี้พลาสติก 

450,000 -  

- โครงการพัฒนาความร่วมมือฯ 300,000 - - ค่าพัฒนาอาคารสถานท่ี 200,000 -  
- ผลผลิต ปวช. 200,300 - - โครงการต่าง ๆ  4,000,000 -  
- ผลผลิต ระยะสั้น 270,300 -     
- ผลผลิต ปวส. 5,178,700 -     
- เงินบริจาค - -     
                รวมรายรับ 15,156,910 - รวมรายจ่าย 15,144,990 -  
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
...................................................................................................................................................... 
1. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน  ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 จากส าคัญดังกล่าววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถาบันการศึกษาที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครูของสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน  เพ่ือรวบรวมประเด็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปตามตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
 โดยมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชี พ ประกอบด้วย                     
3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
            การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1  ด้านความรู้ 
  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ                   

ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  หรือสังคมแห่งความรู้    
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 

การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

 

มาตรฐานที่ 4  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ                 
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพสถานศึกษา                 
เพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และการประเมินผลการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
4.2 ด้านผลการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา   

 
 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ                    
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1  ด้านความรู้ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน ประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
       สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 
  

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน 
      สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
       สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 2.1  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา              
ดังภาพที่  1  
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 

 

ระดับคุณภาพ                
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
          อาชีวศึกษา 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง 
          สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
          งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ 
   การศึกษา 
2. ด้านหลักสูตรและการ 
    จัดการเรียนการสอน 
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร 
    สถานศึกษา 
4. ด้านการมีส่วนร่วม 
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 
ยอดเยี่ยม 

(ช่วงร้อยละ 80.00-100) 
 

ดีเลิศ 
(ช่วงร้อยละ 70.00-79.99) 

 
ดี 

(ช่วงร้อยละ 60.00-69.99) 
 

ปานกลาง 
(ช่วงร้อยละ 50.00-59.99) 

 
ก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
            ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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 2.2  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
 2.2.1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ประกอบด้วย   
  1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  5)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  6)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  7)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  8)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.2.2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
                         1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                                     หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  2)  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   2.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
                                   การจัดการเรียนการสอน 
 2.2.3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  1)  ครูผู้สอน 
   1.1)  การจัดการเรียนการสอน 
   1.2)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   1.3)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  2)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   2.2)  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.2.4  ด้านการมีส่วนร่วม  
  1)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 2.2.5  ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
  1)  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  2)  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  3)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  4)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  5)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................... 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
          “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศสู่สากล” 
3.2  พันธกิจ (Mission) 
          หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้การด าเนินการซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
           พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล 
 พันธกิจที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 พันธกิจที่ 3  การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  
 พันธกิจที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 
                              อาชพีของประชาชน 
 พันธกิจที่ 5  ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
                              และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 พันธกิจที่ 6  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
          หมายถึง  การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 
 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
1 ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพสู่สากล 

1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

1 การบริหารจัดการโดยการมี            
ส่วนร่วม 
 

เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
 
 

3 การบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน 

1 จัดกิจกรรมบริการสาธารณะใน
การพัฒนาผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย 

และสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ PjBL/Active 
Learning/STEM Education 

ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

5 ส่งเสริม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1 พัฒนาสมรรถนะของครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ครูมืออาชีพ 

6 บริหารจัดการโดยใช้            
หลักธรรมาภิบาลภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามความคาดหวังของสังคม 

 
3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนแม่บทในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้
ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมไว้ในแต่ละพันธกิจ เพ่ือให้การด าเนินการในแต่ละพันธกิจบรรลุซึ่งวิทัศน์ของ
สถานศึกษา และสามารถน าสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล ประกอบด้วย  

1.1 กลยุทธ์    จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
1.2 เป้าประสงค์   ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง 
                           ภายในและต่างประเทศ 
1.3 แผนงานโครงการ 

   1)  พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
   2)  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ 
   3)  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
   4)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   5)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   6)  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
   7)  พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย 
 2.1  กลยุทธ์   การบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม 
 2.2  เป้าประสงค์ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 
 2.3  แผนงานโครงการ 

1) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
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พันธกิจที่ 3  การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประกอบด้วย 
  3.1  กลยุทธ์ จัดกิจกรรมบริการสาธารณะในกากรพัฒนาผู้เรียน 
  3.2  เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.3  แผนงานโครงการ 

1)  บริการชุมชนและจิตอาสา 
พันธกิจที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ 
               ของประชาชน  ประกอบด้วย   
 4.1  กลยุทธ์  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PJBL/Active Learning/STEM  
                                          Education 
 4.2  เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4.3  แผนงานโครงการ 

1) พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของสถานศึกษา 
2) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของสถานศึกษา 
3) พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี 
              ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบด้วย  
 5.1  กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 5.2  เป้าประสงค์ ครูมืออาชีพ 
 5.2  แผนงานโครงการ 
                    1)  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
                    2)  จัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                    3)  พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ 6  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย   
 6.1  กลยุทธ์  การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2  เป้าประสงค์ สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม 
 6.3  แผนงานโครงการ 
                    1)  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                    2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                    3)  พัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                    5)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                    6)  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
                    7)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
                    8)  พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษา 
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3.5  รายละเอียดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล 
 เป้าประสงค ์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
 กลยุทธ ์  จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 พัฒนาศักยภาพใน             

การเป็นผู้ประกอบการ 
 

1. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรหรือประกอบ
อำชีพอิสระ 
2. เพ่ือติดตำมข้อมูลผู้เรียน            
ที่ผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรหรือ 
ประกอบอำชีพอิสระ 
 

1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบกำรหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ 

1. จัดท ำแผนงำนของศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนของศูนย์  
บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
3. รำยงำนผลตำมแผนงำนของศูนย ์               
บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
4. เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน    
ของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินฯ  
ที่ สอศ. ก ำหนด 
5. รับกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะ 
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด  
ระดับภำคและระดับชำติ 

1. ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะ 
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  
ระดับ 5 ดำว 
2. ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำน 
กำรพัฒนำกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรหรือกำร 
ประกอบอำชีพอิสระของ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร 
อำชีวศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ
กำรประกอบอำชีพอิสระ 
 
 

 
 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    6. จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร             

ระยะสั้นหรือหลักสูตรอบรมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพ
อิสระให้กับนักศึกษำ ระดับ ปวส. 
7. จัดกิจกรรมตลำดนัดคนพันธ์ R  
8. จัดกิจกรรมหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
9. จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร                   
ระยะสั้นหรือหลักสูตรอบรมกำร 
เป็นผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบออนไลน์ 
E-commerce 
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบ 
อำชีพอิสระ 1 คน  1 อำชีพ 

 

2 ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชำชีพตำมสำขำ            
ที่เรียน 

1. กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
2. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพในระดับ
สถำนศึกษำ ระดับจังหวัด 
ระดับภำค ระดับชำติ และ
ระดับนำนำชำติ 

1. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning / PjBL / 
STEM Education (พัฒนำครู/ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบที่
ก ำหนด) 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เชี่ยวชำญ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะวิชำชีพสู่ควำมเป็นเลิศ 
3. จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพภำยใน
สถำนศึกษำ 

1. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับ ระดับนำนำชำติ 
2. รูปแบบกำรพัฒนำผู้เรียนสู่
ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ
(กระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพในกำรเข้ำ
ร่วมประกวดแข่งขันทำงด้ำน
ทักษะวิชำชีพ)  
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ทักษะวิชำชีพในระดับจังหวัด ระดับภำค 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
5. จัดท ำฐำนข้อมูลส่งเสริม กำรพัฒนำ 
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ 

 

3 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐาน 
สากล 
 
 

1. เพ่ือประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 
2. เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของ
ผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน 
วิชำชีพ 

1. เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้เรียนใน
กำรรับกำรประเมิน 
2. ออกแบบเครื่องมือในกำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำ  
สำขำงำน ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. สรุปรำยงำนผลมำตรฐำนวิชำชีพ
จ ำแนกตำมสำขำวิชำ สำขำงำน 
5. ทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียน 
ด้ำนภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR  
6. ทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียน
ด้ำนภำษำจีน ตำมมำตรฐำน HSK 
7.  ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
    (สพร) 
8. ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ (สพช) 

1. ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ           
ไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ 80           
ในทุกสำขำวิชำ สำขำงำน 
2. มีรูปแบบกำรประเมิน
มำตรฐำนวิชำชีพเป็นไป 
ตำมท่ี สอศ. ก ำหนด 
3. ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบด้ำน 
ภำษำอังกฤษ 
   - ปวช. ระดับ B1 หรือ B2 
   -  ปวส. ระดับ A1 หรือ A2 
4. ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบด้ำน 
ภำษำจีน ระดับ  HSK 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    9. จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคล

ร่วมกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
 

4 การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา         
(V-NET) 
 

1. เพ่ือวัดควำมรู้และทักษะ 
ควำมรู้ของผู้เรียนด้ำนวิชำชีพ 

1. พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้และทักษะ 
ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ          
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร         
ที่ สอศ. ก ำหนด 

1. เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้เรียนใน
กำรรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (ติว V-NET) 
2. ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
3. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบในแต่ละ 
กลุ่มวิชำ จ ำแนกตำมสำขำวิชำ  
สำขำงำน 
4. น ำผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบใน
แต่ละกลุ่มวิชำ จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
สำขำงำนมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัด            
กำรเรียนกำรสอน 

1. ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำเฉลี่ยระดับชำติ           
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

5 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ             
ความต้องการ                 
ของตลาดแรงงาน 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้เป็นหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
2. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอำชีพตรง        
ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
 
 

1. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ
อำชีพ 
2. สำขำวิชำ สำขำงำนใหม่ 
 

1. ศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
เพ่ือกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ 
2. ร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
3. สำขำวิชำ/สำขำงำนน ำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน 
 

1. ทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน  
มีกำรศึกษำควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและร่วมกับสถำน
ประกอบกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ 
2. ทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน 
ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้

หลักสูตรฐำนสมรรถนะเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
5. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
อำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน (สำขำวิชำ สำขำงำนใหม่) 

3. รำยงำนผลกำรใช้หลักสูตร 
ฐำนสมรรถนะเพ่ือกำรพัฒนำ
ปรุงปรุง 
 

6 พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่  21 
 

1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรฐำน 
สมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รำยวิชำ หรือปรับปรุง 
รำยวิชำเดิมหรือก ำหนด 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 

 

1. ครูผู้สอนพัฒนำ 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ      
หรือปรับปรุงรำยวิชำ  
หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 
หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21 

 
 

1. ก ำหนดรูปแบบในกำรพัฒนำ 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
2.  ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน 
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม
หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม  
3. รำยงำนผลกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน   
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำหรือ
ปรับปรุงรำยวิชำเดิมหรือก ำหนด
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
4. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำหลักสูตร 
ฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ 
หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิมหรือก ำหนด
รำยวิชำเพ่ิมเติม  

1. ครูผู้สอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 พัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำ
เดิมหรือก ำหนดรำยวิชำ
เพ่ิมเติม 
2. ทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน 
มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง
รำยวิชำเดิมหรือก ำหนด
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
3. นวัตกรรมในกำรพัฒนำ 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ    
หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือ   
ปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ  
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 พัฒนาศักยภาพของ

ครูผู้สอนในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพของ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ 
ทันสมัย  

 
 

1. ครูผู้สอนสำมำรถ 
จัดท ำแผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้และสำมำรถน ำ             
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

1. ก ำหนดรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำร  
จัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

1.1 กำรวิเครำะห์หลักสูตร 
1.2 กำรบูรณำกำรคุณธรรม 

จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
ที่หลำกหลำย เช่น PjBL Active 
Learning STEM Education เป็นต้น 

1.4 กำรใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.5 กำรก ำหนดแนวทำงกำร            
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
รูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 

2. ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน  
คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.1 เครื่องมือกำรประเมิน 
2.2 ก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
2.3 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 
2.4 ด ำเนินกำรประเมิน 
2.5 สรุปผลกำรประเมิน 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
รูปแบบที่สถำนศึกษำก ำหนด 
2. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำ 

บันทึกหลังกำรสอนทุกรำยวิชำ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    2.6 แจ้งผลกำรประเมินฯ ให้ 

ครูผู้สอนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง
คุณภำพ 

2.7 แผนดีมีคุณภำพ : แผนกำร 
จัดกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพที่
สถำนศึกษำก ำหนดให้เก็บรวบรวม     
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน (ไม่ต้องจัดท ำใหม่ในปีต่อไป 
นอกจำกน ำไปพัฒนำปรับปรุงให้
ทันสมัย) 

3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำร 
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จ ำแนก
ตำมสำขำวิชำ/สำขำงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 พันธกิจที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนางานอาชีพ  
       เป้าประสงค์  เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
       กลยุทธ์   กำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 จัดการอาชีวศึกษา  

ระบบทวิภาคี 
 

1. เพ่ือจัดกำรศึกษำให้ 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบ              
ทวิภำคี 

1. สร้ำงภำคีเครือข่ำยใน 
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำค ี
2. จัดกำรอำชีวศึกษำ 
ระบบทวิภำคี ในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในสำขำที่
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน
และสถำนประกอบกำร 

 

1. มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ระบบทวิภำคี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

1.1 กำรส ำรวจควำมพร้อมของ 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำร 
ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
ร่วมกับสถำนศึกษำ 

1.2 กำรบันทึกข้อตกลงควำม 
ร่วมมือ (MOU) ในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนในกรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

2.1 จัดท ำแผนงำนและจัดท ำ 
แผนกำรเรียนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีร่วมกับสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำร 

2.2 ประชำสัมพันธ์  แนะแนว 
ผู้เรียน 

1. สถำนศึกษำจัดกำร 
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ครบ
ทั้ง 5 ขั้นตอนตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำค ี
2. ผู้เรียนอำชีวศึกษำ  
ระบบทวิภำคีในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
ของผู้เรียนทั้งหมดในระดับ
เดียวกัน 

 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ขั้นที่ 3  ขั้นจัดกำรเรียนกำรสอน

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 3.1  คัดเลือกผู้เข้ำเรียน 
 3.2  ท ำสัญญำกำรฝึกอำชีพ 
ปฐมนิเทศผู้เรียน กำรประชุม
ผู้ปกครอง 
 3.3  จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
หรือแผนกำรฝึกอำชีพ 
 3.4  จัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำร
ฝึกอำชีพ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตำม ตรวจสอบ
คุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี 
 4.1  กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรฝึกอำชีพ 
     4.2 กำรสัมมนำกำรฝึกงำนของ
ผู้เรียนหลังกำรฝึกงำน 
 4.3  กำรวัดและประเมินผล
รำยวิชำหรือกำรฝึกอำชีพ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรำยงำนผลกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 5.1  กำรส ำเร็จกำรศึกษำผู้เรียน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         5.2  กำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 5.3  กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน
และรำยงำนประจ ำปีในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร 
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ส่งเสริมให้แผนกวิชำต่ำง ๆ ที่จัด 
กำรศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดกำรศึกษำใน
ระบบทวิภำคี 
4. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำทวิภำคีของสถำนศึกษำ 

 

9 ระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 
 

1. เพ่ือจัดหำทรัพยำกรใน 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำ 

 

1. เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำ  

1. จัดท ำแผนงำน โครงกำรในกำร 
ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ เช่น 

- โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ภำษำต่ำงประเทศโดยเจ้ำของภำษำ 
    -  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำน
ประกอบกำร ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1. มีแผนงำน โครงกำรใน 
กำรระดมทรัพยำกรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  
2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

-  ครูพิเศษ 
-  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น 
-  ครูผู้เชี่ยวชำญ 
-  ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    - โครงกำรควำมร่วมมือกับบุคคล  

กลุ่มบุคคล องค์กรภำครัฐและเอกชน
ในกำรจัดหำงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์  ทุนกำรศึกษำ มำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ด ำเนินตำมแผนงำน โครงกำรใน 
กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนงำน  
โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำใช้ในกำร
ปรับปรุงแนวทำงในกำรระดม
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 
จัดท ำฐำนข้อมูลในกำรระดมทรัพยำกร
ในแต่ละประเภทของสถำนศึกษำ 

-  สถำนประกอบกำร 
-  งบประมำณ 
-  ทุนกำรศึกษำ 
-  วัสดุ  อุปกรณ์    
   ครุภัณฑ ์
-  แหล่งเรียนรู้ 

3. ทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน  
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำก              
ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ครูผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน               
สถำนประกอบกำร               
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
 

 
 
 
 



 

 
 

 พันธกิจที่ 3 การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  
 เป้าประสงค ์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ ์  จัดกิจกรรมบริกำรสำธำรณะในกำรพัฒนำผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
10 บริการชุมชนและ               

จิตอาสา 
 
 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริกำร
ชุมชนและจิตอำสำ  

1. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กำรบริกำรชุมชนและจิต
อำสำ 

1. จัดท ำโครงกำรบริกำรชุมชนและ          
จิตอำสำ  

- กิจกรรมบริกำรชุมชน 
- กิจกรรมบริกำรวิชำกำร 
- กิจกรรมบริกำรวิชำชีพ 
- กิจกรรมจิตอำสำ 

2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำรบริกำร
ชุมชน 

และจิตอำสำ 
3. สรุปรำยงำนผลตำมโครงกำร

บริกำร 
ชุมชนและจิตอำสำ 
4. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรให้บริกำร

ชุมชน 
และจิตอำสำ 
5. สร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำร 
ชุมชนและจิตอำสำ 

1.  ผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน              
เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรชุมชน 
และจิตอำสำ 

- กิจกรรมบริกำรชุมชน 
- กิจกรรมบริกำรวิชำกำร 
- กิจกรรมบริกำรวิชำชีพ 
- กิจกรรมจิตอำสำ 

2. มีนวัตกรรมในกำรบริกำร 
ชุมชนและจิตอำสำ 

 
 



 

 
 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 เป้าประสงค ์ ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ ์  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ PjBL/Active Learning/STEM Education 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11 พัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์                   
งานสร้างสรรค์             
งานวิจัยของ 
สถานศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้
สำมำรถคิดค้นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้
ครูจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
กำรพัฒนำนวัตกรรม งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
3. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
และงำนวิจัย ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

1. พัฒนำผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในกำรประดิษฐ์
คิดค้น นวัตกรรม งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
2. บูรณำกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับกำรคิดค้น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ในรำยวิชำโครงกำร 
โครงงำน  
3. เผยแพร่ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

1. จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำโครงงำน โครงกำร 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning / PjBL / 
STEM Education และก ำหนดให้ครู
จัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
3. จัดกำรประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ของผู้เรียนและครูภำยในสถำนศึกษำ 
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเข้ำร่วม
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์             
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ในระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และ
ระดับนำนำชำติ  
5. ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์จริงภำคเรียนละ 1 เรื่อง 
 

1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ภำยในสถำนศึกษำ 
2.  รำงวัลจำกกำรประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ 
และระดับนำนำชำติ 
3. มีกำรน ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย ไปใช้ประโยชน์จริง 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    6. จัดท ำฐำนข้อมูลนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
ของสถำนศึกษำ 

 

12 พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุดของ
สถานศึกษา 
 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้เรียนและผู้สนใจ 

 

1. แหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุด มีควำมพร้อม
และเพียงพอในกำร
ให้บริกำร ส ำหรับครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียน 

 
 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ ปรับปรุงแหล่ง 
เรียนรู้ ห้องสมุดของสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ  
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของ
สถำนศึกษำ 
3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใน 
แต่ละกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของ
สถำนศึกษำ 
4. จัดท ำฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้  สื่อ  
อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพำะทำงจ ำแนก
ตำมสำขำวิชำ สำขำงำน  
5. จัดท ำฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำร 
ของห้องสมุด 

 

1. แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด  
ของสถำนศึกษำมีควำมพร้อม
และเพียงพอในกำรให้บริกำร 
ส ำหรับครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน 
2. ทุกสำขำวิชำมี             
แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ 
ห้องเรียนเฉพำะทำง 
3. ห้องสมุดมีจ ำนวนหนังสือ 
ต่อจ ำนวนผู้เรียนเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
80 ใช้บริกำรห้องสมุดใน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
 
 
 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
13 พัฒนา ปรับปรุงระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง 
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงให้สำมำรถ
เชื่อมโยงได้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

1. ครูผู้สอนน ำระบบ 
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงมำใช้ใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  

1. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้ระบบ 
เครือข่ำยควำมเร็วสูงในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของแต่ละห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร 
2. จัดท ำแผนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบ 

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง ตำม 

แผนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ 
4. ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ เพ่ือ 

กำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใน 

แต่ละกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ ปรับปรุง 
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 

1. ครูผู้สอนทุกคนน ำระบบ 
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
2. ร้อยละ 80 ของห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติกำร มีระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ควำมเร็วสูงใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

 
 
 
 
 



 

 
 

 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ ทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 เป้าประสงค ์  ครูมืออำชีพ 
 กลยุทธ ์  พัฒนำสมรรถนะของครูให้เป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
14 พัฒนาคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและใช้
กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำ
หรือแก้ปัญหำในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

 
 
 

1. ครูจัดกำรเรียนกำร 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ จัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนด้วยเทคนิค
วิธีกำรที่หลำกหลำย วัด
และประเมินผลตำมสภำพ
จริง  ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  
2. ครูผู้สอนแก้ปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้กระบวนกำรวิจัย 

 
 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำร 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก
รำยวิชำที่สอนตำมรูปแบบที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
2. ก ำหนดรูปแบบกำรนิเทศติดตำม            
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2.2 บันทึกหลังกำรสอน 
2.3 วิธีกำรสอน  
2.4 กำรวัดและประเมินผล                  

ตำมสภำพจริง 
2.5 กำรใช้สื่อ 
2.6 กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัด  

กำรเรียนกำรสอน 
2.7 กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

1. ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ 
กำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำ          
ที่สอน 
2. ครูผู้สอนทุกคนมีแผนกำร 
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน 
3. ครูผู้สอนทุกคนจัดกำร 
เรียนกำรสอนตรงตำมแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย           
มีกำรวัดและประเมินผล          
ตำมสภำพจริง 
4. ครูผู้สอนทุกคนใช้สื่อ  
นวัตกรรม เทคโนโลยีทำง 
กำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้        
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    4. ประเมินคุณภำพกำรจัดท ำวิจัย  

เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

4.1 เครื่องมือกำรประเมิน 
4.2 ก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
4.3 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 
4.4 ด ำเนินกำรประเมิน 
4.5 สรุปผลกำรประเมิน 

5. ครูผู้สอนทุกคนท ำวิจัย 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้และแก้ปัญหำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 1 เรื่องต่อ 1 ภำคเรียน 

15 จัดระบบการบริหาร
จัดการชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ครูผู้สอนสำมำรถบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน และ
สภำพแวดล้อมในชั้นเรียนให้
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  

1. ผู้เรียนได้รับกำรดูแล 
ช่วยเหลือทำงกำรเรียนใน
ทุกรำยวิชำเป็นรำยบุคคล 

1. ครูผู้สอนทุกคน ศึกษำข้อมูลนักเรียน 
ผ่ำนระบบ RMS ของสถำนศึกษำ และ
จัดท ำข้อมูลของผู้เรียนที่จ ำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยบุคคล           
(คัดกรอง : กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มปัญหำทั้งด้ำนพฤติกรรมและกำรเรียน 
ฝ่ำยพัฒนำฯ  งำนครูที่ปรึกษำจัดท ำ
เครื่องมือกำรคัดกรอง/แบบสรุปรำยงำน) 
2. จัดท ำเครื่องมือที่จ ำเป็นต้องใช้ใน 
กำรดูแลช่วยเหลือทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน เช่น  แบบบันทึกเวลำเรียน,
แบบบันทึกกำรให้คะแนน, แบบแสดง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน, แบบบันทึก
พฤติกรรมทำงกำรเรียนของผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 

1. คุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนของครูผู้สอน 

1.1 ครูผู้สอนทุกคน 
จัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 

1.2 ครูผู้สอนทุกคน 
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศหรือ
เอกสำรประจ ำชั้นเรียนและ
รำยวิชำเป็นปัจจุบัน เช่น              
แบบบันทึกเวลำเรียน,              
แบบบันทึกกำรให้คะแนน, 
แบบแสดงควำมก้ำวหน้ำใน  
กำรเรียน, แบบบันทึก
พฤติกรรมทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นต้น  



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    3. จัดท ำเครื่องมือในกำรนิเทศ ติดตำม  

ครูผู้สอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
วิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนให้มี
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำร
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมุ่งม่ันตั้งใจใน
กำรเรียน รวมทั้งดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำน          
อ่ืน ๆ 
4. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมครูผู้สอน 
5. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน จ ำแนกตำมสำขำวิชำและ
สำขำงำน 
 

1.3 ครูผู้สอนทุกคนใช้ 
เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำร 
ชั้นเรียนให้มีบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ 

1.4 ครูผู้สอนทุกคนใช้ 
วิธีกำรเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรเรียน  

1.5 ครูผู้สอนทุกคนดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคล       
ด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่น ๆ 
เช่น สอนซ่อมเสริม,  กำร
มอบหมำยงำนพิเศษ ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ              
ในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียน 
พฤติกรรมกำรเรียนในรำยวิชำ
เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
16 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ

ในการจัดการเรียน            
การสอน 
 

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูผู้สอน 
 

1. ครูให้เป็นครูมืออำชีพ 
 

1. ครูผู้สอนประเมินตนเอง ตำมแบบ 
ประเมินตนเองปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
2. ครูผู้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง  

- พัฒนำด้วยตนเอง 
- พัฒนำกับเพ่ือนร่วมงำน 
- สถำนศึกษำพัฒนำ 

3. สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำ 
ครูผู้สอน 
4. ด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอนตำม 
แผนพัฒนำครูผู้สอนของสถำนศึกษำ 
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำ 
ครูผู้สอน 
6.  ติดตำมผลกำรพัฒนำครูผู้สอน 
ตำมแผนพัฒนำครูผู้สอนของ
สถำนศึกษำ 
7.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน             
ทุกคนเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
น้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
8. จัดท ำเครื่องมือติดตำมผลกำรน ำ 
ผลกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
ของครูผู้สอนที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำ 
แผนพัฒนำตนเอง (ID-Plan) 
2. ครูผู้สอนทุกคนเข้ำร่วม 
พัฒนำวิชำชีพ (PLC) 
3. ครูผู้สอนทุกคนได้รับกำร 
พัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 12 
ชั่วโมงต่อปี 
4. ครูผู้สอนทุกคนน ำผลจำก 
กำรพัฒนำตนเองและกำร
พัฒนำวิชำชีพมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
5. ครูผู้สอนทุกคนมีผลงำน 
จำกกำรพัฒนำตนเองและกำร
พัฒนำวิชำชีพ 
6. ครูผู้สอนทุกคนมี 
นวัตกรรมจำกกำรพัฒนำ
ตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่
ได้รับกำรยอมรับหรือเผยแพร่ 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    9. จัดท ำเครื่องมือรำยงำนผลกำร 

พัฒนำนวัตกรรมที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
ตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ 
นวัตกรรมที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  
11. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำตนเอง 
และพัฒนำวิชำชีพของครูผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค ์  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมควำมคำดหวังของสังคม 
 กลยุทธ ์  กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
17 พัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1. เพ่ือจัดระบบดูแลและ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สำมำรถ
ส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. ลดปัญหำกำรออก
กลำงคัน 
2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    1.1 กำรรู้จักผู้เรียนรำยบุคคล 
          - จัดท ำข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล                      
            (RMS) 
    1.2 กำรคัดกรองผู้เรียน 
          - จัดท ำเครื่องมือคัดกรอง /
ด ำเนินกำรคัดกรอง /สรุปผลกำร            
คัดกรอง 
     1.3 กำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน 
           - น ำผลกำรคัดกรองมำ
ก ำหนดแนวทำงในกำรดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน (จัดท ำรูปแบบกำรสรุปแนวทำง
ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน) 
     1.4 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
           - กำรประสำนงำนกับ 
             ผู้ปกครอง (แบบบันทึก/ 
             รำยงำน) 
          - กำรเยี่ยมบ้ำน 
 

1. กำรออกกลำงคันไม่เกิน              
ร้อยละ 20 ของผู้เรียนแรกเข้ำ 
2. ระบบดูแลผู้เรียน 
     2.1 ครูที่ปรึกษำจัดท ำ
ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล (RMS) 
     2.2 ครูที่ปรึกษำคัดกรอง
ผู้เรียน 
     2.3 ครูที่ปรึกษำส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียน 
     2.4 ครูที่ปรึกษำป้องกัน
และแก้ไขปัญหำให้กับผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
      2.5 ครูที่ปรึกษำส่งต่อ
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ
ทั้งภำยในภำยนอก 
3. คู่มือครูที่ปรึกษำ 
4. คู่มืองำนปกครอง 
5. รูปแบบดูแลผู้เรียนของ
สถำนศึกษำ (นวัตกรรม) 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    1.5 กำรส่งต่อภำยในภำยนอก 

           - ภำยใน : ครูผู้สอน  
             ครูที่ปรึกษำ งำนปกครอง               
             งำนแนะแนว 
          - ภำยนอก : เครือข่ำยดูแล 
            ช่วยเหลือผู้เรียน เชน่ หอพัก  
            ต ำรวจ วัด 
2. กำรจัดท ำคู่มือครูที่ปรึกษำ 
3. กำรสอนปรับพื้นนักเรียนใหม่ 
4. คู่มืองำนปกครอง 
5. กำรจัดกระบวนกำรดูแลผู้เรียนใน
และนอกสถำนสถำนศึกษำ 
6 จัดท ำสรุปผลกำรออกกลำงคันของ
ผู้เรียน จ ำแนกเป็นระดับ ชั้นปี 
สำขำวิชำ สำขำงำน ทุกปีกำรศึกษำ 
7. กำรแนะแนวอำชีพ 
8. โฮมรูม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
18 พัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็น 
คนดี คนเก่งและมีควำมสุข 
2. เพ่ือส่งเสริมกำรจัด 
กิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์
ธำนี 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ 

1. จัดท ำแผนพัฒนำคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียนตำมเกณฑ์กำร
ประเมินองค์กำรฯ 5 แผนงำนคนดี 5 
แผนงำนคนดี รวมทั้งบูรณำกำร
กิจกรรมสถำนศึกษำคุณธรรม จิตอำสำ 
2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรฯ 
3. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4. เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินฯ 
5. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำม 
เกณฑ์สถำนศึกษำคุณธรรม 
6. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมคู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์สถำนศึกษำ
คุณธรรม 
7. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัด 
กิจกรรมตำมเกณฑ์สถำนศึกษำ
คุณธรรม 
8. สรุปผลกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ควำมสุข (ผลกำรประเมินกิจกรรมของ
ผู้เรียนจ ำแนกตำมสำขำวิชำ สำขำงำน) 

1.  ผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ตำมเกณฑ์
กำรประเมินฯ อยู่ในระดับ
เหรียญทอง หรือเหรียญเงิน 
หรือเหรียญทองแดง ระดับภำค 
2.  เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม
อำชีวศึกษำ 
3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
90 ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีควำมสุข ตำม
แผนพัฒนำคนดี คนเก่ง ของ
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
19 พัฒนาระบบการ

ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

1. เพ่ือติดตำมกำรมีงำนท ำ 
กำรประกอบอิสระหรือศึกษำ
ต่อ ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. จัดระบบกำรติดตำม
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 1 ปีกำรศึกษำ 

1. ก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมกำรมี
งำนท ำ กำรประกอบอำชีพอิสระหรือ
ศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 1 ปี
กำรศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรติดตำมกำรมีงำนท ำ กำร
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำหลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 ปีกำรศึกษำ 
3. ศึกษำควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน
สถำบันกำรศึกษำ ที่มีต่อคุณภำพของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมกำรมี
งำนท ำ กำรประกอบอำชีพอิสระหรือ
ศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 1 ปี
กำรศึกษำ 
5. น ำผลกำรติดตำมและศึกษำควำมพึง
พอใจมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำมีงำนท ำ ประกอบ
อำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อได้        
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2. รูปแบบกำรติดตำมผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำมี
งำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระ 
หรือศึกษำต่อ 

 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
20 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

1. เพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยให้ 
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

1. จัดกำรศึกษำให้มี 
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและควำม
คำดหวังของสังคม 

1. ก ำหนดแนวทำง กระบวนกำรกำร 
มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
2. ก ำหนดแนวทำง กระบวนกำรกำร 
มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
3. ก ำหนดแนวทำง กระบวนกำรกำร 
มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. ก ำหนดแนวทำง กระบวนกำรกำร 
มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
5. สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 
จัดกำรสถำนศึกษำ 

1. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม 
ในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
3. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
4. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม 

ในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
5. มีนวัตกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
21 พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

1. เพ่ือจัดท ำข้อมูล 
สำรสนเทศที่จ ำเป็น                    
ในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ  

1. น ำข้อมูลสำรสนเทศ 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
2. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ของสถำนศึกษำ 

 

1. จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
เช่น ประวัติสถำนศึกษำ กำรจัดกำร
ศึกษำ หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ผู้เรียน บุคลำกร งบประมำณ 
สถำนประกอบกำร เป็นต้น 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลพื้นฐำนหรือข้อมูล 
ที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ตำมข้อ 1 โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ให้สำมำรถรองรับฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำได้ทุกประเภท 
4. จัดท ำเครื่องมือประเมินประสิทธิภำพ 
กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
5. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพ 
กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
6. สรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพ 
กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

1. มีข้อมูลพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
2. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ เช่น มำตรฐำน
กำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร 
แผนกำรรับนักเรียน ข้อมูล
สถำนประกอบกำร เครือข่ำย
ภูมิปัญญำ ข้อมูลศิษย์เก่ำ   
เป็นต้น 
3. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
สำรสนเทศของสถำนศึกษำมำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เช่น 
กำรนิเทศติดตำมนักเรียน
นักศึกษำฝึกงำน  RMS                 
เป็นต้น 
4. มีผลกำรประเมิน 
ประสิทธิภำพกำรใช้ข้อมูล
สำรสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    7. จัดท ำแผนงำน โครงกำรพัฒนำระบบ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมิน 
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

22 พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้น่าดู            
น่าอยู่ น่าเรียน  
 

1. เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมให้  
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2. เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี 
ต่อกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 

1. พัฒนำอำคำรสถำนที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร           
โรงฝึกงำน แหล่งเรียนรู้  
ให้มีควำมพร้อมและ
เพียงพอต่อกำรจัด        
กำรเรียนกำรสอน 

 

1. จัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุง 
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้              
น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำและ 
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำให้น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
3. สรุปรำยงำนผลตำมแผนพัฒนำและ 
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำให้น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 

1. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
แหล่งเรียนรู้ ให้มีควำมพร้อม
และเพียงพอต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

23 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนำระบบ 
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมใน
กำรให้บริกำร 

1. ระบบสำธำรณูปโภค 
พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ         
มีควำมพร้อมและเพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร 

 

1. จัดท ำแผนพัฒนำระบบสำธำรณปูโภค  
พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบ 
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
3. สรุปรำยงำนผลพัฒนำระบบ 
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

1. ระบบสำธำรณูปโภค 
พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ               
มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อ
กำรให้บริกำร 

- ระบบไฟฟ้ำ 
- ระบบประปำ  

น้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
- ระบบคมนำคม 
- ระบบระบำยน้ ำ 



 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/วิธีการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     - ระบบก ำจัดขยะ 

- ระบบกำรสื่อสำรภำยใน
และภำยนอก 

      -  ระบบรักษำควำม 
         ปลอดภัย 

24 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ          
ใช้งานด้านสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง 
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงให้สำมำรถ
เชื่อมโยงได้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

1. พัฒนำระบบเครือข่ำย 
อินเทอร์เน็ตมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศของ
สถำนศึกษำได้สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง             
ทันเหตุกำรณ์  
 

1. จัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุง 
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงให้สำมำรถเชื่อมโยงได้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำและ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมสูง 
3. รำยงำนและสรุปผลแผนพัฒนำ 

และปรับปรุงระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมสูง 
4. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล และ 

บริหำรจัดกำรข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล 
ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูล 

1. สถำนศึกษำมีระบบเครือข่ำย 
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
2. สถำนศึกษำมีผู้รับผิดชอบ  
ดูแล และบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบควำม
ปลอดภัยในกำรจดัเก็บและใช้ข้อมูล 
3. สถำนศึกษำมีระบบ 
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งำนภำยใน
สถำนศึกษำ 
4. สถำนศึกษำมีระบบ 
สำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
5. สถำนศึกษำมีระบบ 
สำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริกำร
จัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 



 
 

 
 

 


