แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก
คำนำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้จัดทาขึ้นโดย
ความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารสถานศึ ก ษา โดยมี การก าหนดแนวนโยบายให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้
ตระหนักถึงความสาคัญ ของเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งได้
เล็งเห็นการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ ได้จัดให้มีการศึกษา เพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์
สังคมที่ดี และเหมาะสม การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้ และพัฒนาจิตใจ นักเรียน และนักศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้บรรจุแผน
โครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ และส่วนหนึ่งได้รวบรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเอาไว้ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ข

คาชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ แผนภูมิการบริหารของ
สถานศึกษา ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๑ ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (4) ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ (1) ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา (2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (3) ด้านการบริหารจัดการ (4) ด้านการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ (5) ด้านการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ (1)
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
4. การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการนาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) การกาหนดเงื่อนไขและกลไกความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาฯ ๒) แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธศาสตร์
5. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่สะท้อนความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์ในการดาเนินการ ที่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความสาเร็จในภาพรวม และตัวชี้วัดการประเมิน
ในระดับกลยุทธ์รวม

ค

สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค

คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้ง

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

๑
๖
๙
๓๔
๓๖
๔๑

๑

ส่วนที๑่
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
________________________________________________________________________
๑.๑ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ผูร้ บั ใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานการเงิน
ธุรกิจ
งานการบัญชี

งานความร่วมมือ
ธุรกิจ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานปกครอง
ธุรกิจ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานวัดผลและประเมินผล
ธุรกิจ
งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานทะเบียน

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

งานประชาสัมพันธ์

๒

๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร
จานวนครูผู้สอน
สถานภาพ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

รวม

ครูพิเศษ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์/
เทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง/
ติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์/
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดวิชาสามัญ

จานวน

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ

๑๓

๑๓

-

๑๒

๑

-

๒

๑๑

-

๑๐

๑๐

-

๗

๓

-

-

๑๐

-

๕

๕

-

๓

๒

-

-

๕

-

๑

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๖

๖

-

๖

-

-

๑

๕

-

๓๕

๓๕

-

๒๙

๖

-

๓

๓๒

-

๓

จานวนบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
(คน)

บุคลกรประจา

บุคลากรพิเศษ

สถานภาพ

ฝ่ายวิชาการ

๓

๓

-

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

๓

๓

-

๒

๒

-

๘

๘

-

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

รวมทั้งหมด

๑.๓ ข้อมูลด้านผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
ชั้นปี
๒

๓

ทวิภาคี

เทียบโอน

-

-

- ๖๓
- ๗๐
- ๘
- ๓
- ๑๖๖

-

-

-

๒๗๑
๒๑๐
๓๒
๙
๕๒๒

- ๕๘
- ๕๘
- ๑๓
- ๑๐
- ๑๓๙
- ๓๑๔

-

- ๑๖๖

-

-

๑๐๐
๑๓๓
๒๔
๑๐
๒๖๗
๗๘๙

ปกติ

- ๙๗
- ๖๐
- ๑๒
- ๖
- ๑๗๕

ปกติ

เทียบโอน

รวม

ทวิภาคี

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
๘๙ - สาขางานไฟฟ้ากาลัง
๘๐ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
๑๒ - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
๑๘๑ ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
๓๕ ๗
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
๖๒ ๑๓
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๑ - สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
รวม
๑๐๘ ๒๐
รวมทั้งหมด
๒๘๙ ๒๐

เทียบโอน

ปกติ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ทวิภาคี

๑

๔

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ/สาขางาน

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
รวม

๔๖
๓๗
๖
๓
๙๒

-

-

๔๖
๓๗
๖
๓
๙๒

๔๐
๕๑
๙
๑๐
๑๑๐

-

-

-

-

๔๐
๕๑
๙
๑๐
๑๑๐

รวมทั้งหมด

๒๐๒

-

-

๒๐๒

๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการศึ ก ษาหลั ก สู ตรของกรมอาชี วศึ ก ษา ประเภทวิชาที่ เปิ ด สอน ได้ แ ก่ ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
บริ ห ารธุ ร กิ จ และพาณิ ช ยกรรม ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดดังนี้

ลาดับที่

๑

ระดับ
ปวช.

ประเภทวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๒

ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

๕

๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
อาคารเรียน (รูปตัว L) พร้อมลิฟต์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๑ โรง
ห้องประชุม ๒ ห้อง ห้องแนะแนว ๑ ห้อง ห้อง SOUND LAB ๑ ห้อง สนามกีฬา ๒ สนาม ห้องสมุด
๑ ห้อง ห้องพยาบาล ๑ ห้อง โรงอาหาร ๑ โรง รวมทั้งห้องเรียน และห้องปฏิบัติงานครบทุกสาขาวิชา
อาคาร ๓ ชั้น เป็นอาคารสานักงาน ประกอบด้วยห้องผู้รับใบอนุญ าต ห้องผู้ อานวยการ ห้อง
ประชุมผู้บริหาร และห้องธุรการประชาสัมพันธ์
ปั จจุ บั นวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระรามหก ได้ เพิ่ มอาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ๗ ชั้ น ๑ หลั ง
ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาคาร
ดังกล่าวติดตั้งลิฟต์ จานวน ๑ ตัว
๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ
รายจ่าย
๑) รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน
๒) รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
๓) รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
๔) รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา
และนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
๖) รายจ่ายค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
๙) รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
๑๐) รายจ่ายอืน่ ๆ
รายจ่ายรวม

จานวนเงิน
๑,๘๐๕,๐๖๙.๐๐

ร้อยละ หมายเหตุ
๒๙.๙๕

๑๒๐,๖๒๒.๕๐

๒.๐๐

๕๑๒,๑๓๖.๘๖

๘.๕๐

๗๕๖,๐๕๖.๐๐

๑๒.๕๔

๓๙๐,๗๒๐.๐๐
๖.๔๘
๗๑๓,๕๖๑.๕๑
๑๑.๘๔
๑,๓๗๙,๖๔๙.๗๔
๒๒.๘๙
๓๔๙,๕๑๕.๔๐
๕.๘๐
๖,๐๒๗,๓๓๑.๐๑ ๑๐๐.๐๐

๖

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
_____________________________________________________________________
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๑ ประเด็นการ
ประเมินดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เรี ย นหรือ ท างานโดยเน้ น ความรู้เชิ งทฤษฏี แ ละหรือ ข้ อ เท็ จ จริงเป็ น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่๒๑ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๔ ด้านการจัดระบบพัฒนาผูเ้ รียน
ผู้สาเร็จการศึกษามีการวางแผนชีวิตของตนเอง แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
เป็นรายบุคคล

๗

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริห ารจัดการทรัพ ยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรีย นชุ ม ชนสถาน
ประกอบการตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงานโดยความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณ วุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการสื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ด้านการนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็จ ในการด าเนิ น การบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามนโยบายส าคั ญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหารครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เรียนรวมทั้ งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครองชุม ชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๕ ด้านการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๘

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า งๆเพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่ างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยโดยให้มี
การร่วมมือกันทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน บุคคล ชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่สร้าง
ขึ้นมาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

๙

ส่วนที่ ๓
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
________________________________________________________________________
ผลการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกกาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ ดังนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มคี ุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึงการกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้
ที่
๑

พันธกิจ
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มี
คุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์และดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
๑

๒

กลยุทธ์
ด้านความรู้ :
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ :
- พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๐

ที่

พันธกิจ

ที่
๓

๔
๒

พัฒนาการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑

๒

๓

๔

๕
๓

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

๑

๒

กลยุทธ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ :
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน :
- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา :
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา :
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการ :
- สถานศึกษาจัดทรัพยากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ
ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ :
- บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ด้านการประกันคุณภาพ :
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ :
- ร่วมมือกับผู้เกีย่ วข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย :
- ส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

๑๑

๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วดั
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร และตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี
๑.๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจานวน๔กลยุทธ์ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านความรู้ :
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๔) โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
๕) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๖) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
๗) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน
๘) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

๑๒

๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
๒) ผู้ ส าเร็ จการศึ กษามี คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ได้ แก่ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ พฤติ กรรมลั กษณะนิ สั ย และทั กษะทางปั ญ ญารวมทั้ งเข้ าใจและเห็ นคุ ณ ค่ าของ
ศิ ลปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น มี จิ ต ส านึ ก ด้ านปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง รู้ จั กใช้ และอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ์ และวินัยในตนเอง ตลอดจนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
๓) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และ
ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๔) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งสามารถประยุกต์สู่อาชีพ
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ :
พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ุขภาวะทีด่ ี สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมและอยู่รว่ มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน
๓) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคันลดลง\
๓) คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และ (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๔) ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยทีด่ ี
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี

๑๓

๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ เกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถคุณธรรม จริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก
๒) โครงการด้านการรักชาติ เทิ ดทู นพระมหากษั ตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(๒) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(๓) กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(๔) กิจกรรมไหว้ครู
(๕) กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(๖) กิจกรรมทาบุญประจาปีวิทยาลัย
(๗) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(๘) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
(๙) กิจกรรมกฎหมายกับเยาวชน
๓) โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในวิทยาลัย
(๒) กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(๓) กิจกรรมคัดแยกขยะในสถานศึกษา
(๔) กิจกรรมทาความสะอาดชุมชน
(๕) กิจกรรม ๕ส
๔) โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(๒) กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
(๓) กิจกรรมฟุตบอลประเพณี
(๔) กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลพระรามหก "พรีเมียร์ลีก"
(๕) กิจกรรมดนตรีเพื่อผูเ้ รียน
๕) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างยนต์
(๒) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
(๓) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๔) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาเทคนิคคอมฯและคอมพิวเตอร์
(๕) กิจกรรมจิตอาสา
๖) โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
๗) โครงการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร และตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

๑๔

๒) ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
๔) ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน :
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคล
๒.๔.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
๔) โครงการจัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนจากภายในและหน่วยงานภายนอก
๕) โครงการพัฒนาและดูแลผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
(๑) กิจกรรมโฮมรูม
(๒) กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
(๓) กิจกรรมตรวจสารเสพติด
(๔) กิจกรรมพระรามหกปอดสดใสร่วมใจต้านบุหรี่
(๕) กิจกรรมวันเอดส์โลก
(๖) กิจกรรมการให้ความรู้เรือ่ งภัยของยาเสพติด
(๗) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
(๘) กิจกรรมแนะแนว
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
๒) คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ทมี่ ีคุณลักษณะตรงความต้องการของ
สถานศึกษา
๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเหมาะสมตามความประสงค์ของ
แต่ละบุคคล
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน

๑๕

๑.๒ เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ เพื่อจัดทรัพยากรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดจานวน ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา :
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา :
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
ระบบการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมส่งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุมวิชาการ
อบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกและศึกษาดูงาน
(๒) กิจกรรมอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่เกีย่ วข้อง
หน่วยงานภายใน

๑๖

(๓) กิจกรรมจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
(๒) กิจกรรมแจกเครื่องแบบ
(๓) กิจกรรมสันทนาการ
๓) โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา
๔) โครงการนิเทศการสอน
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ครูผู้สอนเข้าใจในแนวคิดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ครูผู้สอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน
สื่อการสอน การประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครูผู้สอนออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๓) ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ :
สถานศึกษาจัดทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ
เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม
(๑) กิจกรรมส่งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุมวิชาการ
อบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกและศึกษาดูงาน
(๒) กิจกรรมอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่เกีย่ วข้อง
หน่วยงานภายใน
(๓) กิจกรรมจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
(๒) กิจกรรมแจกเครื่องแบบ
(๓) กิจกรรมสันทนาการ
๓) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
๔) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและ
ศูนย์วิทยบริการ
๕) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน

๑๗

๖) โครงการซ่อมบารุงพัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในวิทยาลัย
๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
๘) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) สภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและศูนย์
วิทยบริการ
๔) วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน มีการจัดซื้อ
จัดหาและซ่อมบารุงให้มีจานวนที่สามารถใช้งานได้เพียงพอกับความต้องการ
๕) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ :
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
บรรลุ วัตถุประสงค์ในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง
จากผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ
๒.๔.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
๒) โครงการศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) โครงการสถานศึกษาพอเพียงประกอบด้วยกิจกรรม
(๑) กิจกรรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) กิจกรรมถอดรหัสบทเรียนตามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) กิจกรรมศึกษานิทรรศการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(๕) กิจกรรมประกวดโครงงานที่จัดทาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔) โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
๕) โครงการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
(๒) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(๓) กิจกรรมอบรมผู้เรียนหน้าเสาธง

๑๘

๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทาตัวเป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการ
ของสังคม นาความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพมาสร้างประโยชน์ในการให้บริการชุมชน
๒) สถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น
๓) ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้ง่าย การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและความคิดเห็นที่
หลากหลาย
๕) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการประกันคุณภาพ :
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง
๒.๕.๑ เป้าประสงค์
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๕.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานศึกษา
๒) โครงการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา
๓) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๔) โครงการติดตามและตรวจสอบการดาเนินการตามแผนฯ
๕) โครงการจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR)
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๒) มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้มกี ารจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีจานวน ๒ กลุยทธ์ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ :
ร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

๑๙

๒.๑.๑ เป้าประสงค์
มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ทรัพยากร
ทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้ บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
พัฒนาชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒) โครงการประสานความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการบริหารจัดการ
๓) โครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาดูงาน อบรมหน่วยงานภายนอก
๔) โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วม
พัฒนาผู้เรียน
๕) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
๖) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างยนต์
(๒) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
(๓) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๔) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาเทคนิคคอมฯและคอมพิวเตอร์
(๕) กิจกรรมจิตอาสา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนสาขาวิชาที่มีการลงนามร่วมกับสถานประกอบการ
๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษาผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประยุกต์เข้า
กับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้
๓) ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี
ตรงตามความต้องการชองสถานประกอบการ
๔) ผู้เรียนได้รบั ประสบการณ์จริงในการทางาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมีงานทา มีความก้าวหน้าในอาชีพ
และสามารถศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบกับการทางาน
๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๗) จานวนภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั :
ส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สาธารณชน
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

๒๐

๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอน
๒) โครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน
(โครงงาน)
๓) โครงการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอนและผู้เรียน
๔) โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอน
และผู้เรียน
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางความคิดในด้านสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
๒) การนาความรู้ การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่และบริการใหม่ เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วมแสดงหรือ
แข่งขันในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ
๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
สถานศึกษามี การขับ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบั ติ โดยน า
พันธกิจทั้ง ๓ ด้าน ลงสู่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะทางอาชีวศึกษาตรงตามที่ประสงค์ ผ่านกลยุทธ์ที่กาหนดออกมาเป็น แผนงานโครงการ และ
กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
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พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท๑ี่
ด้านความรู้ : พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๑
๑) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่
๔) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๖) โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
๗) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือ
แรงงาน
๘) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
ความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตร และตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา

เป้าหมาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
๒) ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญารวมทั้งเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม
ทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ์ และ
วินัยในตนเอง ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับ
งานอาชีพ
๓) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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กลยุทธ์ที่

แผนงานโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน
๔) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งสามารถ
ประยุกต์สู่อาชีพ
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พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ : พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๒
๑) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
๒) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือ
แรงงาน
๓) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิต ๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ที่กาหนด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๒) จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคันลดลง
พอเพียง
๓) คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ (๑)
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
(๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๔) ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
เป้าประสงค์ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
๓
๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
เกียรติคุณยกย่อง ความรู้
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม
จากหน่วยงานภายนอก
๒) โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบด้วย
๓) โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔) โครงการด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
๕) โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อชุมชนและสังคม
๖) โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
๗) โครงการกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
๒) คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่
มีคุณลักษณะตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ
๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เหมาะสมตามความประสงค์ของแต่ละ
บุคคล
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พันธกิจที่ ๑ พัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
๔
๑) โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนว เพื่อพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
ศึกษาต่อ
คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตาม สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่
๔) โครงการจัดหาทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนจากภายในและหน่วยงาน
ภายนอก
๕) โครงการพัฒนาและดูแลผู้เรียน
ประกอบด้วยกิจกรรม

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ ๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
อย่างเหมาะสมตามสภาพของแต่ละ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
บุคคล
การศึกษา
๒) คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่
มีคุณลักษณะตรงความต้องการของ
สถานประกอบการ
๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เหมาะสมตามความประสงค์ของแต่ละ
บุคคล
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พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๑
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน

เป้าหมาย
มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) จานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
๒) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓) ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ตรงความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
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พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ระบบการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๒
๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๓) โครงการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกหลัง
สอนทุกรายวิชา
๔) โครงการนิเทศการสอน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่
๑) ครูผู้สอนเข้าใจในแนวคิดการนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัด
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
มีประสิทธิภาพ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดย ๒) ครูผู้สอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อ
การสอน การประเมินผลทีส่ ่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยการนาเทคโนโลยี
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอน
ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๓) ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
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พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ : สถานศึกษาจัดทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
๓
๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อจัดทรัพยากรส่งเสริมการจัดการ
ทางการศึกษา
เรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและ
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร มีประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
๔) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานและศูนย์วิทยบริการ
๕) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอน
๖) โครงการซ่อมบารุงพัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัย
๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา
๘) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย
ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่าง
เพียงพอเต็มตามศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๓) สภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์ของ
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและ
ศูนย์วิทยบริการ
๕) วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
สื่อการเรียนการสอน มีการจัดซื้อจัดหา
และซ่อมบารุงให้มีจานวนที่สามารถใช้
งานได้เพียงพอกับความต้องการ
๗) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ : บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เป้าประสงค์บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้ รียน รวมทั้งจากผูป้ กครอง ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๔
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
๒) โครงการศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) โครงการสถานศึกษาพอเพียง
ประกอบด้วยกิจกรรม
๔) โครงการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
๕) โครงการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการ ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการ
ตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของสังคม นาความรู้ความสามารถทาง
กาหนดทุกประเด็น
วิชาการและวิชาชีพมาสร้างประโยชน์ใน
การให้บริการชุมชน
๒) สถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น
๓) ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้ง่าย การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) เกิดการระดมความคิดและอภิปราย
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและความ
คิดเห็นที่หลากหลาย
๕) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ต้นสังกัด
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พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการประกันคุณภาพ : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๕
๑) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสถานศึกษา
๒) โครงการจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการสถานศึกษา
๓) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔) โครงการติดตามและตรวจสอบ
การดาเนินการตามแผนฯ
๕) โครงการจัดทารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เป้าหมาย
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
๒) มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
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พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้มี
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาชุมชนสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๑
๑) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา
๒) โครงการประสานความร่วมมือ
(MOU) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริการจัดการ
๓) โครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาดูงาน
อบรมหน่วยงานภายนอก
๔) โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมพัฒนาผู้เรียน
๕) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
๖) โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อชุมชนและสังคม
ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
๑) มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษา เพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้
๒) มีการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) จานวนสาขาวิชาที่มีการลงนามร่วมกับ
สถานประกอบการ
๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้
๓) ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาให้มีฝีมือ ความรู้
ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรง
ตามความต้องการชองสถานประกอบการ
๔) ผู้เรียนได้รบั ประสบการณ์จริงในการ
ทางาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมี
งานทา มีความก้าวหน้าในอาชีพและสามารถ
ศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบกับการทางาน
๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับเพื่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
๗) จานวนภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน
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พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย : ส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เป้าประสงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทีส่ ามารถนาไปแผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ที่
แผนงานโครงการ
๒
๑) โครงการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของครูผู้สอน
๒) โครงการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของผู้เรียน(โครงงาน)
๓) โครงการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
ครูผู้สอนและผูเ้ รียน
๔) โครงการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของครูผู้สอนและผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม ๑) จานวนสาขาวิชาที่มีการลงนาม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
ร่วมกับสถานประกอบการ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับ
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สถานศึกษาผู้เรียนสามารถ
สาธารณชน
นาไปใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
๓) ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาให้มีฝีมือ
ความรู้ ความสามารถ และทันต่อ
เทคโนโลยี ตรงตามความต้องการ
ชองสถานประกอบการ
๔) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการ
ทางาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อ
จบแล้วมีงานทา มีความก้าวหน้า
ในอาชีพและสามารถศึกษาต่อโดย
ไม่มีผลกระทบกับการทางาน
๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับ
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัด

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑) มีการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางความคิด
ในด้านสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
๒) การนาความรู้ การจัดการความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่และ
บริการใหม่ เพือ่ บริการวิชาการสู่สังคม
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วมแสดง
หรือแข่งขันในระดับชุมชนจังหวัด ภาค
และชาติ
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กลยุทธ์ที่

แผนงานโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
การศึกษา
๗) จานวนภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๓๔

ส่วนที่ ๔
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นการนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้
๑. การกาหนดเงื่อนไขและกลไกความสาเร็จของแผนพัฒนาฯ
เงื่อนไขและกลไกความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการนาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายนั้น จาเป็นต้องอาศัยบุคลากร
ในสถานศึกษา ทั้งในแนวระนาบ คือ ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้างาน และในแนวดิ่ง คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะร่วมผลักดันการดาเนินงานภายใต้พันธกิจและกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และสร้าง
การสื่อสารในการถ่ายทอดสาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเงื่อนไขที่สาคัญคือ การกาหนดเจ้าภาพหลักหรือผู้รับผิด ชอบหลัก ในแต่ละ
ตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้กลไกสาหรับการผลักดันแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
มีดังนี้
๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา
ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญในการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน และการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการจัดการศึกษา ที่สาคัญจะมีการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย
หลัก รวมทั้งจะต้องดาเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในสาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ให้
ผู้บริหารทุกฝ่ายของหน่วยงานในสถานศึกษาได้รับทราบ และมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการผลักดันกลยุทธ์
ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ยึดสาระสาคัญของแผนพัฒนาของ
สถานศึกษามาใช้วิเคราะห์กาหนด แผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญสูง สาหรับการนาไปสู่การกาหนด
งบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปี เพือ่ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้แผนพัฒนา
ฯ
๑.๓ หน่วยงานในสถานศึกษา
หน่วยงานในสถานศึกษา จัดทาแผนโครงการ และกิจกรรมปฏิบัติงาน โดยยึดสาระสาคัญ
ของแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้วิเคราะห์กาหนด แผนงานโครงการ และกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่สาคัญจะมีการกาหนดตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี โดยแผนพัฒนาสถานศึกษา
ฉบับนี้จะถูกนาไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และกาหนดแผนงานโครงการที่มีความสาคัญสูง เพื่อรองรับ
การดาเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ในแต่ละด้าน รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบตั ิ
การประจาปีของสถานศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย

๓๕

๑.๔ กลไกเพื่อการบริหารจัดการ
กลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการของสถานศึกษาในแต่ละประเภท ที่มีอานาจหน้าที่กาหนดทิศทางในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่งานต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากร สถาน
ประกอบการ องค์กร และชุมชน ที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๒. แนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ นอกเหนือจากการนาพันธกิจ และกลยุทธ์ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแผนงานโครงการ ของงานในฝ่ายต่าง ๆ แล้ว สถานศึกษาและหน่วยงานภายใน
ยังทาการพิจารณาและนาประเด็นแนวทางที่สาคัญภายใต้แต่ละกลยุทธ์ มาใช้กาหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และงาน สาหรับการดาเนินการต่อไป
จากการกาหนดเงื่อนไข กลไก และแนวทางที่สาคัญในการนาแผนพัฒนาสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ฉบับนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติตามข้างต้น ซึ่งหากหน่วยงานและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ทัง้ ในระดับผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นามาพิจารณา
ใช้วิเคราะห์เป็นแผนงานโครงการกิจกรรม และงาน รวมทั้งให้มีการกาหนดกรอบเวลา และกาหนด
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการดาเนินการอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ที่สาคัญคือจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้รับบริการจากสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
และหลักการทีไ่ ด้ระบุไว้

๓๖

ส่วนที่ ๕
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษา
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
จาเป็น อย่างยิ่งที่ จะต้องมี การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ สะท้ อนความก้าวหน้าของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ในการดาเนินการ ที่ประกอบด้ วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความสาเร็จใน
ภาพรวม และตัวชี้วัดการประเมินในระดับกลยุทธ์รวม ทั้งนี้สถานศึกษาจะให้ความสาคัญกับการติดตาม
ความก้าวหน้าและผลกระทบของการดาเนินงาน ในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา จะมีการประสานงานกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลให้เป็นระบบ และเกิดความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่สะท้อนผลการดาเนินงานจริงในแต่ละ
ตัวชี้วัด จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายหลัก และค่า
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. การประเมินความสาเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การประเมินความสาเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีขั้นตอนในการดาเนินการ
ดังนี้
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน และประเด็นการประเมินว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้
๑.๒ พิจารณาสาระสาคัญทีจ่ ะกาหนดในมาตรฐาน
การพิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐาน และประเด็นการประเมินที่สะท้อนอัต
ลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
๑.๓ กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ
การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อให้สะท้อนผลว่า
บรรลุตามที่กาหนดไว้หรือไม่
๑.๔ การประกาศค่าเป้าหมาย
การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้รับทราบผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นการจัดทาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง

๓๗

๒.๒ กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมาย
การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๒.๓ กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
การกาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดผลและการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
๒.๔ กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การกาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
๒.๕ กาหนดบทบาทหน้าที่
การกาหนดบทบาทหน้าที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วม
การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน
ชุมชน และท้องถิ่น
๒.๗ งบประมาณและทรัพยากร
การกาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ
๒.๘ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การนาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและ
นาไปปฏิบัติ
๒.๙ ขั้นตอนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ขั้นตอนในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑๐ กาหนดปฏิทินรายงาน
การกาหนดปฏิทินเพื่อนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร
ดาเนินการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ
การกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั
สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ และการพัฒนาการเรียนการสอน
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๓.๓ นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียน
การสอน
๔. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ การนาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม
โครงการที่กาหนดไว้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔.๒ บาทบาทของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบจะต้อง
ดาเนินการตามที่ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๕. การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕.๓ รายงานผล
การรายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา
๕.๔ การเตรียมการและให้ความร่วมมือ
การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๖. การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖.๒ การประเมินคุณภาพภายใน
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
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๗. การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ สรุปและจัดทารายงาน
จัดทาสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๗.๒ นาเสนอรายงาน
การนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่
คุณภาพในการจัดการศึกษา
๘. การจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๘.๑ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
๘.๒ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลจากการประเมิน
การนาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
โดยสรุปการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษาในการดาเนินงาน
ตามขั้นตอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๑) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล
๒) การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทาให้การผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับ
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
๔) ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ มีข้อมูลสาหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ
๕) สถานศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นระบบในการ
กาหนดนโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา
๖) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
๗) ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบัน การศึกษาและได้ผลตามความ
ต้องการ
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๘) ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพที่ผสมกลมกลืนกัน
๙) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาการจัดการเพื่อควบคุมคุณ ภาพการศึกษา โดยเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับใน
แผนการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา
๑๐) ครู ได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้นาไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอน
และช่วยให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ
๑๑) มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลง
แฟ้มผลงานที่ผู้บริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล นาผลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทาให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้ที่กาหนด และรายงานสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้ง

