
 

 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 



ก 
 

ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้จัดท าขึ้นโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีการก าหนดแนวนโยบายให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งได้
เล็งเห็นการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ ได้จัดให้มีการศึกษา เพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคมที่ดี และเหมาะสม การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้ และพัฒนาจิตใจ นักเรียน และนักศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้บรรจุแผน
โครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ และส่วนหนึ่งได้รวบรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเอาไว้ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

ค าชี้แจง 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยสาระที่ส าคัญ ดังนี้  
1. ข้อมูลปัจจบุันของสถานศึกษา 

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ แผนภูมิการบริหารของ
สถานศึกษา ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ ขอ้มูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ดา้นหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ  

 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยพีระรามหก ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน  ๑๑ ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี ้

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังน้ี (1) ด้านความรู้  (2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (4) ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้(1) ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา (2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (3) ด้านการบรหิารจัดการ (4) ด้านการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ (5) ด้านการประกันคุณภาพ  

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้(1)  
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 

3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 

 
4. การด าเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) การก าหนดเง่ือนไขและกลไกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาฯ  ๒) แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธศาสตร์  
 

5. การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่สะท้อนความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินการ ที่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความส าเร็จในภาพรวม และตัวช้ีวัดการประเมิน
ในระดับกลยุทธ์รวม 

 



ค 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
ค าชี้แจง  ข 
สารบัญ  ค 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ๑ 
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๙ 
ส่วนที่ ๔ การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๔ 
ส่วนที่ ๕ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๓๖ 

ภาคผนวก  ๔๑ 
ค าสั่งแต่งต้ัง  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ส่วนที๑่ 
ข้อมูลปัจจบุันของสถานศึกษา 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

ผูร้บัใบอนุญาต 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้จัดการ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 

งานความร่วมมือ 
ธุรกิจ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานทะเบียน 

งานอาคารสถานที่ 

 

งานการบัญชี 

 

งานการเงิน 
ธุรกิจ 

 

งานบุคลากร 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 

งานปกครอง 
ธุรกิจ 

 

งานครูที่ปรึกษา 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
ธุรกิจ 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

แผนกวิชา 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 



๒ 

 

๑.๒ ข้อมูลดา้นบุคลากร 
 จ านวนครูผู้สอน  

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศกึษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขางานยานยนต/์ 
เทคนิคยานยนต ์

๑๓ ๑๓ - ๑๒ ๑ - ๒ ๑๑ - 

สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานไฟฟ้าก าลัง/ 
ติดต้ังไฟฟ้า 

๑๐ ๑๐ - ๗ ๓ - - ๑๐ - 

สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส/์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร ์

๕ ๕ - ๓ ๒ - - ๕ - 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

๑ ๑ - ๑ - - - ๑ - 

หมวดวิชาสามัญ ๖ ๖ - ๖ - - ๑ ๕ - 

รวม ๓๕ ๓๕ - ๒๙ ๖ - ๓ ๓๒ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

จ านวนบคุลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวชิา/งาน จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

บุค
ลก

รป
ระ

จ า
 

บุค
ลา

กร
พิเ

ศษ
 

ฝ่ายวิชาการ ๓ ๓ - 

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ๓ ๓ - 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ๒ ๒ - 

รวมทั้งหมด ๘ ๘ - 

 
๑.๓ ข้อมูลดา้นผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี 
  

ฝ่าย/แผนกวชิา/งาน 

ชั้นป ี

รวม 

๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
- สาขางานยานยนต์ ๘๙ - - ๙๗ - - ๖๓ - - ๒๗๑ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง ๘๐ - - ๖๐ - - ๗๐ - - ๒๑๐ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ ๑๒ - - ๑๒ - - ๘ - - ๓๒ 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - ๖ - - ๓ - - ๙ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - - - - - 

รวม ๑๘๑ - - ๑๗๕ - - ๑๖๖ - - ๕๒๒ 
ระดับ ปวส.           
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๓๕ ๗ - ๕๘ - - - - - ๑๐๐ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง ๖๒ ๑๓ - ๕๘ - - - - - ๑๓๓ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๑ - - ๑๓ - - - - - ๒๔ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร ์ - - - ๑๐ - - - - - ๑๐ 

รวม ๑๐๘ ๒๐ - ๑๓๙ - - - - - ๒๖๗ 

รวมทั้งหมด ๒๘๙ ๒๐ - ๓๑๔ - - ๑๖๖ - - ๗๘๙ 

 
 



๔ 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขางาน จ านวน รวม 
ปกต ิ ทวภิาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
-  สาขางานยานยนต์ ๔๖ - - ๔๖ 
-  สาขางานไฟฟ้าก าลัง ๓๗ - - ๓๗ 
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ ๖ - - ๖ 
-  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ ๓ - - ๓ 

รวม ๙๒ - - ๙๒ 
ระดับ ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๔๐ - - ๔๐ 
-  สาขางานไฟฟ้าก าลัง ๕๑ - - ๕๑ 
-  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๙ - - ๙ 
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร ์ ๑๐   ๑๐ 

รวม ๑๑๐ - - ๑๑๐ 

รวมทั้งหมด ๒๐๒ - - ๒๐๒ 

 
๑.๔ ข้อมูลดา้นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการศึกษาหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน 

๑ ปวช. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขางานยานยนต ์
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒ ปวส. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร ์
 
 
 
 



๕ 

 

๑.๕ ข้อมูลดา้นอาคารสถานที ่
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 เป็นอาคารส านักงาน  ประกอบด้วยห้องผู้รับใบอนุญาต ห้องผู้อ านวยการ ห้อง
ประชุมผู้บริหาร และห้องธุรการประชาสัมพันธ์ 

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้เพิ่ มอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น ๑ หลัง  
ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาคาร
ดังกล่าวติดตั้งลิฟต์ จ านวน ๑ ตัว  
 
๑.๖ ข้อมูลดา้นงบประมาณ 
 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหต ุ
๑) รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการเรียน                

การสอน 
๒) รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้

ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ                  
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

๓) รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจดัท า               
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียน 

๔) รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจดั
กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา
และนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน            
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) รายจ่ายพฒันาบุคลากร 
๖) รายจ่ายค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
๙) รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

๑๐) รายจ่ายอืน่ ๆ 

๑,๘๐๕,๐๖๙.๐๐ 
 

๑๒๐,๖๒๒.๕๐ 
 
 

๕๑๒,๑๓๖.๘๖ 
 
 
 

๗๕๖,๐๕๖.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙๐,๗๒๐.๐๐ 
๗๑๓,๕๖๑.๕๑ 

๑,๓๗๙,๖๔๙.๗๔ 

๓๔๙,๕๑๕.๔๐ 

๒๙.๙๕ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๘.๕๐ 
 
 
 

๑๒.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๔๘ 
๑๑.๘๔ 
๒๒.๘๙ 

๕.๘๐ 

 

รายจ่ายรวม ๖,๐๒๗,๓๓๑.๐๑ ๑๐๐.๐๐  
 

 



๖ 

 

ส่วนที ่๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

_____________________________________________________________________ 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยพีระรามหก ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๑ ประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 

 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี ้
 
๑.๑ ด้านความรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 
๑.๒ ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่๒๑ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ด ี
 
๑.๓ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
๑.๔ ด้านการจัดระบบพฒันาผูเ้รียน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีการวางแผนชีวิตของตนเอง แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
เป็นรายบุคคล 
 
 
 
 



๗ 

 

   มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากบัดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี ้

 
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศกึษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนสถาน
ประกอบการตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
๒.๓ ด้านการบริหารจดัการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการสื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิ 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหารครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
๒.๕ ด้านการประกันคณุภาพ 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๘ 

 

 
  มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 
 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้
 
๓.๒ ด้านนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยโดยให้มี
การร่วมมือกันทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน บุคคล ชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่สร้าง
ขึ้นมาให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ส่วนที ่๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

________________________________________________________________________ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 

 

๓.๑ วิสัยทัศน ์(Vision)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อ 
เนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

๓.๒ พนัธกิจ (Mission)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจที่  ๑ พัฒนาผู้ส าเร็จการศกึษาให้มคีุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และ               

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

๓.๓ กลยทุธ์ (Strategy)  
หมายถึงการก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์        

ที่ก าหนดไว ้
 

ที ่ พนัธกิจ ที ่ กลยทุธ ์
๑ พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี

คุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ด้านความรู ้: 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ : 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 



๑๐ 

 

ที ่ พนัธกิจ ที ่ กลยทุธ ์
๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์: 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ี  
  ๔ ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน : 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตาม       
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

๒ พัฒนาการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา : 
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา : 
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวฒุิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศกึษา
โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ด้านการบริหารจัดการ : 
- สถานศึกษาจัดทรัพยากรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสทิธิภาพ 

๔ ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ: 
- บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๕ ด้านการประกันคุณภาพ : 
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู ้
๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : 

- ร่วมมือกับผู้เกีย่วข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย : 
- ส่งเสริมให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



๑๑ 

 

๓.๔ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วดั 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือก าหนด

ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีคณุลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงคแ์ละด าเนินชีวติตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร และตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ด ี

๑.๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

๒. กลยทุธ ์
พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคณุลักษณะอาชวีศึกษาทีพ่งึประสงค์และด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจ านวน๔กลยุทธ์ดังนี ้
๒.๑ กลยทุธ์ที ่๑ ด้านความรู้ :  

พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคณุวฒุิ
อาชีวศึกษาแตล่ะระดบัการศึกษาและปฏบิตัตินตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๒.๑.๑ เป้าประสงค ์
ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษา 
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
๔) โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
๕) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๖) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๗) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน  
๘) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
 
 



๑๒ 

 

๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
๒) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญารวมทั้ งเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ์ และวินัยในตนเอง ตลอดจนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

๓) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และ
ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๔) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งสามารถประยุกต์สู่อาชีพ 

 
๒.๒ กลยุทธ์ที ่๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ :  

พฒันาผูเ้รียนให้มสีุขภาวะทีด่ี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและอยู่รว่มกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๑ เป้าประสงค ์
 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
๒) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน  
๓) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๒) จ านวนผู้เรยีนที่ออกกลางคันลดลง\ 
๓) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และ (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

๔) ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๒.๓ กลยทุธ์ที ่๓ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ :  

พฒันาผูเ้รียนให้มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจ
นิสัยทีด่ี  

๒.๓.๑ เป้าประสงค ์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  



๑๓ 

 

๒.๓.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ เกียรติคุณยกย่อง 

ความรู้ ความสามารถคุณธรรม จริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก 
๒) โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบด้วย 
(๑) กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 
(๒) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
(๓) กิจกรรมส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(๔) กิจกรรมไหว้คร ู
(๕) กิจกรรมท าบญุตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่
(๖) กิจกรรมท าบญุประจ าปีวิทยาลัย 
(๗) กิจกรรมแห่เทยีนพรรษา 
(๘) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
(๙) กิจกรรมกฎหมายกับเยาวชน 

๓) โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(๑) กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในวิทยาลัย 
(๒) กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
(๓) กิจกรรมคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
(๔) กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน 
(๕) กิจกรรม ๕ส 

๔) โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย 
(๑)  กิจกรรมกฬีาสีภายใน 
(๒)  กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
(๓)  กิจกรรมฟุตบอลประเพณี  
(๔)  กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลพระรามหก "พรีเมียร์ลีก"  
(๕)  กิจกรรมดนตรีเพื่อผูเ้รียน 

๕) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 
(๑) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างยนต ์
(๒) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า 
(๓) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
(๔) กิจกรรมบรกิารวิชาการฯ หมวดวิชาเทคนิคคอมฯและคอมพิวเตอร์ 
(๕) กจิกรรมจิตอาสา 

๖) โครงการเขา้ค่ายลูกเสือวิสามัญ 
๗) โครงการกจิกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร และตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 



๑๔ 

 

๒) ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ผู้ส าเรจ็การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคตแิละกจินิสัยที่ด ี
๔) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

๒.๔ กลยทุธ์ที ่๔ ด้านการจดัระบบพฒันาผู้เรียน :  
พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบคุคล 

๒.๔.๑ เป้าประสงค ์
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคล 

๒.๔.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการปจัฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ 
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
๔) โครงการจดัหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนจากภายในและหน่วยงานภายนอก   
๕) โครงการพฒันาและดูแลผู้เรียน  ประกอบด้วยกิจกรรม 

(๑) กจิกรรมโฮมรูม 
(๒) กจิกรรมเยีย่มบ้าน 
(๓) กจิกรรมตรวจสารเสพติด 
(๔) กจิกรรมพระรามหกปอดสดใสร่วมใจต้านบุหรี ่
(๕) กจิกรรมวนัเอดส์โลก 
(๖) กจิกรรมการให้ความรู้เรือ่งภัยของยาเสพติด 
(๗) กจิกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
(๘) กจิกรรมแนะแนว 

๒.๔.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏบิัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา 
๒) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ทีม่ีคุณลักษณะตรงความต้องการของ

สถานศึกษา 
๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเหมาะสมตามความประสงค์ของ            

แต่ละบุคคล 
 
พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 



๑๕ 

 

๑.๒ เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ เพื่อจัดทรพัยากรส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๑.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 

๒. กลยทุธ ์
พนัธกิจที่  ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดจ านวน ๕ กลยุทธ์ ดังนี ้
๒.๑ กลยทุธ์ที ่๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศกึษา :  

พฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

๒.๑.๑ เป้าประสงค ์
มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการพฒันาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

๑) จ านวนหลักสูตรทีส่อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
๒) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงความต้องการของสถานประกอบการ

และตลาดแรงงาน 
 

๒.๒ กลยุทธ์ที ่๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา : 
พฒันาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวฒุิอาชีวศึกษา

แต่ละระดับการศกึษาโดยยดึหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒.๑ เป้าประสงค ์

ระบบการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 (๑) กจิกรรมสง่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุมวิชาการ

อบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกและศึกษาดงูาน 
 (๒) กิจกรรมอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่เกีย่วข้อง

หน่วยงานภายใน 



๑๖ 

 

 (๓) กจิกรรมจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
๒) โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๑) กจิกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 (๒) กจิกรรมแจกเครื่องแบบ 
 (๓) กจิกรรมสนัทนาการ 
๓) โครงการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา 
๔) โครงการนิเทศการสอน 

๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ครผูู้สอนเขา้ใจในแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ครผูู้สอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน 

สื่อการสอน การประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการน าเทคโนโลยีมาใชไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพครูผู้สอนออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้

๓) ครูผู้สอนสามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 

๒.๓ กลยทุธ์ที ่๓ ด้านการบริหารจัดการ : 
สถานศกึษาจดัทรพัยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อยา่งเต็มศักยภาพและมปีระสทิธิภาพ 
๒.๓.๑ เป้าประสงค ์

ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ
เต็มตามศักยภาพและมีประสทิธิภาพ 

๒.๓.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม 
 (๑) กจิกรรมสง่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุมวิชาการ

อบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกและศึกษาดงูาน 
 (๒) กิจกรรมอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่เกีย่วข้อง

หน่วยงานภายใน 
 (๓) กจิกรรมจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
๒) โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๑) กจิกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 (๒) กจิกรรมแจกเครื่องแบบ 
 (๓) กจิกรรมสนัทนาการ 
๓) โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษา   
๔) โครงการพฒันาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและ    

ศูนย์วิทยบริการ 
๕) โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน 



๑๗ 

 

๖) โครงการซ่อมบ ารุงพัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในวิทยาลยั 
๗) โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา 
๘) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 
๑) มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒) สภาพแวดล้อมและภูมทิศัน์ของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
๓) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงานและศูนย์

วิทยบริการ 
๔) วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน มีการจัดซื้อ

จัดหาและซ่อมบ ารุงให้มีจ านวนที่สามารถใช้งานได้เพียงพอกับความต้องการ 
๕) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๔ กลยทุธ์ที ่๔ ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ : 

บริหารจดัการสถานศกึษาโดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด 

๒.๔.๑ เป้าประสงค ์
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง
จากผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ 

๒.๔.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
๒) โครงการศนูย์บ่มเพาะ วิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) โครงการสถานศึกษาพอเพียงประกอบด้วยกิจกรรม 
 (๑) กจิกรรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) กจิกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๓) กจิกรรมถอดรหัสบทเรียนตามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๔) กจิกรรมศึกษานิทรรศการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 (๕) กจิกรรมประกวดโครงงานที่จัดท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔) โครงการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
๕) โครงการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  (๑) กจิกรรมประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
  (๒) กจิกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  (๓) กจิกรรมอบรมผู้เรียนหนา้เสาธง 



๑๘ 

 

๒.๔.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท าตัวเป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการ

ของสังคม  น าความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพมาสร้างประโยชน์ในการใหบ้ริการชุมชน 
๒) สถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น 
๓) ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้ง่าย การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๔) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและความคิดเห็นที่

หลากหลาย 
๕) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 

๒.๕ กลยทุธ์ที ่๕ ด้านการประกนัคุณภาพ : 
พฒันาระบบการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

อย่างต่อเนื่อง 
๒.๕.๑ เป้าประสงค ์

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๒.๕.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานศึกษา 
๒) โครงการจดัท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา 
๓) โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔) โครงการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามแผนฯ 
๕) โครงการจดัท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)  

๒.๕.๓ ตัวชี้วัด 
๑) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
๒) มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
พนัธกิจที่ ๓ พฒันาการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อร่วมมอืกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้มกีารจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๒. กลยทุธ ์

พนัธกิจที่ ๓ พฒันาการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้มีจ านวน ๒ กลุยทธ์ดังนี ้
๒.๑ กลยทุธ์ที ่๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ : 

ร่วมมือกับผูเ้กีย่วข้องเพื่อพฒันาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สังคมแห่งการเรยีนรู ้

 
 



๑๙ 

 

๒.๑.๑ เป้าประสงค ์
มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ทรัพยากร

ทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้ บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
พัฒนาชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒) โครงการประสานความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการบรหิารจัดการ 
๓) โครงการพฒันาผู้เรียนศึกษาดูงาน อบรมหน่วยงานภายนอก 
๔) โครงการจดัหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วม

พัฒนาผู้เรียน 
๕) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 ๖) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 

(๑) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างยนต ์
(๒) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า 
(๓) กจิกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
(๔) กิจกรรมบริการวิชาการฯ หมวดวิชาเทคนิคคอมฯและคอมพิวเตอร์ 
(๕) กจิกรรมจิตอาสา 

๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
๑) จ านวนสาขาวิชาที่มีการลงนามร่วมกับสถานประกอบการ 
๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกบัสถานศึกษาผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประยุกต์เข้า

กับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้  
๓) ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี 

ตรงตามความต้องการชองสถานประกอบการ 
๔) ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์จริงในการท างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมีงานท า มีความก้าวหน้าในอาชีพ

และสามารถศกึษาต่อโดยไม่มีผลกระทบกับการท างาน 
๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๗) จ านวนภูมปิัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

๒.๒ กลยุทธ์ที ่๒ ด้านนวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั : 
ส่งเสริมให้มีการจัดท านวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถปุระสงค์และเผยแพรสู่่
สาธารณชน 

๒.๒.๑ เป้าประสงค ์
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทีส่ามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค ์



๒๐ 

 

๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 
๑) โครงการจดัท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอน 
๒) โครงการจดัท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน

(โครงงาน) 
๓) โครงการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย ของครผูู้สอนและผู้เรยีน 
๔) โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอน

และผู้เรียน 
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 

๑) มีการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางความคิดในด้านสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  

๒) การน าความรู้ การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่กระบวนการผลิตใหม่และบริการใหม่ เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม 

๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย น าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ 

๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วมแสดงหรือ
แข่งขันในระดบัชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ 
 
๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาสู่การปฏิบตัิ 

สถานศึกษามีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยน า               
พันธกิจทั้ง ๓ ด้าน ลงสู่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะทางอาชีวศึกษาตรงตามที่ประสงค์ ผ่านกลยุทธ์ที่ก าหนดออกมาเป็นแผนงานโครงการ และ
กิจกรรม โดยมวีัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี ้
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พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีคณุลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์และด าเนินชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลยทุธ์ที๑่ ด้านความรู้ : พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแตล่ะระดบัการศึกษาและปฏบิตัตินตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 
เป้าประสงค ์ ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๑ ๑) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตาม

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง

นักศึกษาใหม ่
๔) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๖) โครงการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
๗) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือ

แรงงาน  
๘) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้สามารถ ทักษะวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตร และตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา 
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

๑) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
๒) ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญารวมทั้งเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม
ทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ์ และ
วินัยในตนเอง ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับ
งานอาชีพ 

๓) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                     



22 

 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน 

๔) ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งสามารถ
ประยุกต์สู่อาชีพ 
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พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีคณุลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์และด าเนินชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลยทุธ์ที่ ๒  ด้านทกัษะและการประยกุต์ใช้ : พฒันาผูเ้รียนให้มสีุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวติอยู่ในสงัคมและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข ตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค ์ ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
 

 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๒ ๑) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

๒) โครงการทดสอบมาตรฐานผีมือ
แรงงาน  

๓) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

๒) จ านวนผู้เรยีนที่ออกกลางคันลดลง 
๓) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษามี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ (๑) 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 
(๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

๔) ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีคณุลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์และด าเนินชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลยทุธ์ที่ ๓  ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : พฒันาผูเ้รียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ี  
เป้าประสงค ์ พฒันาผูเ้รียนให้มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยทีด่ี  
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๓ ๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง ความรู้ 
ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม 
จากหน่วยงานภายนอก 

๒) โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบด้วย 

๓) โครงการด้านการอนรุักษส์ิ่งแวดล้อม 
๔) โครงการด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
๕) โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพต่อชุมชนและสังคม 
๖) โครงการเขา้ค่ายลูกเสือวิสามัญ 
๗) โครงการกจิกรรมองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี  

๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

๒) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่
มีคุณลักษณะตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เหมาะสมตามความประสงค์ของแต่ละ
บุคคล 
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พนัธกิจที่ ๑ พฒันาผูส้ าเร็จการศกึษาใหม้ีคณุลักษณะอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์และด าเนินชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลยทุธ์ที่ ๔  ด้านการจดัระบบพฒันาผู้เรยีน : พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบคุคล 
เป้าประสงค ์ พฒันาผูเ้รียนให้มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยทีด่ี  
 
กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๔ ๑) โครงการปจัฉิมนิเทศและแนะแนว
ศึกษาต่อ 

๒) โครงการประชุมผู้ปกครองติดตาม
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

๓) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม ่

๔) โครงการจดัหาทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนจากภายในและหน่วยงาน
ภายนอก   

๕) โครงการพฒันาและดูแลผู้เรียน  
ประกอบด้วยกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามสภาพของแต่ละ
บุคคล 
 

๑) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

๒) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่
มีคุณลักษณะตรงความต้องการของ
สถานประกอบการ 

๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เหมาะสมตามความประสงค์ของแต่ละ
บุคคล 
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พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
กลยทุธ์ที่ ๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศกึษา : พฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์มีการพฒันาหลักสูตรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๑ ๑) โครงการพฒันาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๑) จ านวนหลกัสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

๒) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ตรงความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 
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พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
กลยทุธ์ที่ ๒  ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา : พฒันาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคณุวฒุิอาชวีศึกษาแต่ละระดบัการศึกษาโดยยดึหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เป้าประสงค์ระบบการบรหิารจัดการความรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดบั

การศึกษาโดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๒ ๑) โครงการพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม 

๒) โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓) โครงการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกหลัง
สอนทุกรายวิชา 

๔) โครงการนิเทศการสอน 

เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑) ครผูู้สอนเขา้ใจในแนวคิดการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒) ครผูู้สอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อ
การสอน การประเมินผลทีส่่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอน
ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้

๓) ครผูู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
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พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
กลยทุธ์ที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการ : สถานศกึษาจดัทรพัยากรตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค ์ทรพัยากรเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอเต็มตามศักยภาพและมีประสทิธิภาพ 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๓ ๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒) โครงการพฒันาคณุภาพชวีิตผู้บริหาร 
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

๓) โครงการพฒันาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   

๔) โครงการพฒันาอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานและศูนย์วิทยบริการ 

๕) โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอน 

๖) โครงการซ่อมบ ารุงพัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัย 

๗) โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา 

๘) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน 

เพื่อจัดทรัพยากรส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่าง
เพียงพอเต็มตามศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑) มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๓) สภาพแวดล้อมและภูมทิศัน์ของ
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

๔) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและ                  
ศูนย์วิทยบริการ 

๕) วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
สื่อการเรียนการสอน มีการจดัซื้อจัดหา
และซ่อมบ ารุงให้มีจ านวนที่สามารถใช้
งานได้เพียงพอกับความต้องการ 

๗) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



29 

 

พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
กลยทุธ์ที่ ๔  ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ : บริหารจดัการสถานศกึษาโดยยดึหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด 
เป้าประสงคบ์รรลุวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานตน้สังกัด โดยความร่วมมือของผู้บรหิาร ครู บุคลากร

ทางการศกึษา และผูเ้รียน รวมทั้งจากผูป้กครอง ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๔ ๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
๒) โครงการศนูย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ

เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญา 

    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

ประกอบด้วยกิจกรรม 
๔) โครงการจดัการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี 
๕) โครงการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนดทุกประเด็น 
 
 

๑) ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการ
ของสังคม น าความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพมาสร้างประโยชน์ใน
การให้บริการชุมชน 

๒) สถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น 

๓) ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้ง่าย การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔) เกิดการระดมความคิดและอภิปราย
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

๕) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างสถานศึกษากบัหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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พนัธกิจที่ ๒ พฒันาการบรหิารจดัการอาชีวศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
กลยทุธ์ที่ ๕  ด้านการประกนัคุณภาพ : พฒันาระบบการประกันคณุภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ มีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ข้มแข็ง และมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๕ ๑) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสถานศึกษา 

๒) โครงการจดัท าแผนพัฒนาการ
จัดการสถานศึกษา 

๓) โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

๔) โครงการติดตามและตรวจสอบ
การด าเนินการตามแผนฯ 

๕) โครงการจดัท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)  

เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

๑) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง  

๒) มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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พนัธกิจที่ ๓ พฒันาการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ที่ ๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ร่วมมือกบัผู้เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค ์มีความร่วมมือกับบุคคล ชมุชน องคก์รต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ บริการทางวิชาการและวชิาชีพ เพื่อใหม้ี

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาชุมชนสูส่ังคมแหง่การเรียนรู้ 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๑ ๑) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

๒) โครงการประสานความร่วมมือ 
(MOU) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริการจัดการ 

๓) โครงการพฒันาผู้เรียนศึกษาดูงาน 
อบรมหน่วยงานภายนอก 

๔)  โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมพัฒนาผู้เรียน 

๕) โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 ๖) โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อชุมชนและสังคม 
ประกอบด้วย 

เพื่อร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

๑) มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษา เพือ่ให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้  

๒) มีการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 

๑) จ านวนสาขาวิชาที่มีการลงนามร่วมกับ
สถานประกอบการ 

๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกบัสถานศึกษา
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้  

๓) ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีฝีมือ ความรู้ 
ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรง
ตามความต้องการชองสถานประกอบการ 

๔) ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์จริงในการ
ท างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมี
งานท า มีความก้าวหน้าในอาชพีและสามารถ
ศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบกับการท างาน 

๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับเพื่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

๗) จ านวนภูมปิัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน 
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พนัธกิจที่ ๓ พฒันาการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ที่ ๒  ด้านนวตักรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย : ส่งเสริมให้มีการจัดท านวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเผยแพร่สู่สาธารณชน 
เป้าประสงค์ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรอืร่วมกบับคุคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทีส่ามารถน าไปแผยแพรแ่ละ

ใช้ประโยชน์ไดต้ามวตัถปุระสงค์ 
 

กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

๒ ๑) โครงการจดัท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูผู้สอน 

๒) โครงการจดัท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของผู้เรียน(โครงงาน) 

๓) โครงการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
ครูผู้สอนและผูเ้รียน 

๔) โครงการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครูผู้สอนและผู้เรียน 

 

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

๑) จ านวนสาขาวิชาที่มีการลงนาม
ร่วมกับสถานประกอบการ 

๒) ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกบั
สถานศึกษาผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

๓) ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีฝีมือ 
ความรู้ ความสามารถ และทนัต่อ
เทคโนโลยี ตรงตามความต้องการ
ชองสถานประกอบการ 

๔) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการ
ท างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

๕) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อ
จบแล้วมีงานท า มีความก้าวหน้า
ในอาชีพและสามารถศึกษาต่อโดย
ไม่มีผลกระทบกับการท างาน 

๖) ทรัพยากรจากภายนอกที่ได้รับ
เพื่อการสง่เสริม สนับสนุนการจัด

๑) มีการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางความคิด
ในด้านสิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  

๒) การน าความรู้ การจัดการความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่กระบวนการผลิตใหม่และ
บริการใหม่ เพือ่บริการวิชาการสู่สังคม 

๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 

๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย เข้าร่วมแสดง
หรือแข่งขันในระดับชุมชนจังหวัด ภาค 
และชาติ 
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กลยทุธ์ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

การศึกษา 
๗) จ านวนภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 
 



๓๔ 

 

ส่วนที ่๔ 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยพีระรามหก  เป็นการน า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอน ดังน้ี 
 

๑. การก าหนดเงื่อนไขและกลไกความส าเร็จของแผนพฒันาฯ 
เงื่อนไขและกลไกความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการน าแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากร
ในสถานศึกษา ทั้งในแนวระนาบ คือ ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้างาน และในแนวดิ่ง คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะร่วมผลักดันการด าเนินงานภายใต้พันธกิจและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และสร้าง
การสื่อสารในการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเงื่อนไขที่ส าคัญคือ การก าหนดเจ้าภาพหลักหรือผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละ
ตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้กลไกส าหรับการผลักดันแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ                 
มีดังนี้   

๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา  
 ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน และการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการจัดการศึกษา ที่ส าคัญจะมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด ตามเป้าหมาย
หลัก  รวมทั้งจะต้องด าเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ให้
ผู้บริหารทุกฝ่ายของหน่วยงานในสถานศึกษาได้รับทราบ และมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการผลักดันกลยทุธ์
ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ  
 ๑.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ยึดสาระส าคัญของแผนพัฒนาของ
สถานศึกษามาใช้วิเคราะห์ก าหนด แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญสูง ส าหรับการน าไปสู่การก าหนด
งบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปี เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้แผนพัฒนา
ฯ  

๑.๓ หน่วยงานในสถานศึกษา  
 หน่วยงานในสถานศึกษา จัดท าแผนโครงการ และกิจกรรมปฏิบัติงาน โดยยึดสาระส าคัญ

ของแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้วิเคราะห์ก าหนด แผนงานโครงการ และกิจกรรมในแต่ละปกีารศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่ส าคญัจะมีการก าหนดตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแผนพัฒนาสถานศึกษา
ฉบับนี้จะถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และก าหนดแผนงานโครงการที่มีความส าคัญสูง เพื่อรองรับ
การด าเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ในแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบตัิ
การประจ าปีของสถานศึกษาให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย 

 



๓๕ 

 

๑.๔ กลไกเพื่อการบริหารจัดการ  
 กลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการของสถานศึกษาในแต่ละประเภท ที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่งานต่าง ๆ ของสถานศกึษา รวมทั้งบุคลากร สถาน
ประกอบการ องค์กร และชมุชน ที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
๒. แนวทางการด าเนินงานทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนกลยุทธศาสตร์  

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ นอกเหนือจากการน าพนัธกิจ และกลยทุธ์ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ เพื่อก าหนดแผนงานโครงการ ของงานในฝ่ายต่าง ๆ แล้ว สถานศึกษาและหน่วยงานภายใน
ยังท าการพิจารณาและน าประเด็นแนวทางที่ส าคัญภายใตแ้ต่ละกลยุทธ์ มาใช้ก าหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และงาน ส าหรับการด าเนินการต่อไป 

จากการก าหนดเงื่อนไข กลไก และแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนพัฒนาสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ฉบับน้ี (พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติตามข้างต้น ซึ่งหากหน่วยงานและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ทัง้ในระดับผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น ามาพิจารณา
ใช้วิเคราะห์เป็นแผนงานโครงการกิจกรรม และงาน รวมทั้งให้มีการก าหนดกรอบเวลา และก าหนด
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการด าเนินการอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ที่ส าคญัคือจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้รับบริการจากสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ 
และหลักการทีไ่ด้ระบุไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ส่วนที ่๕ 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่สะท้อนความก้าวหน้าของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ในการด าเนินการ ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความส าเร็จใน
ภาพรวม และตัวชี้วัดการประเมินในระดับกลยุทธ์รวม ทั้งนี้สถานศึกษาจะให้ความส าคัญกับการติดตาม
ความก้าวหน้าและผลกระทบของการด าเนินงาน ในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา จะมีการประสานงานกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลให้เป็นระบบ และเกิดความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่สะท้อนผลการด าเนินงานจริงในแต่ละ
ตัวชี้วัด จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายหลัก และค่า
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในรายกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี ้

 
๑. การประเมินความส าเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
 การประเมินความส าเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 

๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน  
 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน และประเด็นการประเมินว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้ 
๑.๒ พิจารณาสาระส าคัญทีจ่ะก าหนดในมาตรฐาน  
 การพิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐาน และประเด็นการประเมินที่สะท้อนอัต

ลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
๑.๓ ก าหนดคา่เป้าหมายความส าเร็จ 
 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  เพื่อให้สะท้อนผลว่า

บรรลุตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
๑.๔ การประกาศค่าเป้าหมาย 
 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้รับทราบผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก   

 
๒. จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นการจัดท าที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
 



๓๗ 

 

๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกจิและเป้าหมาย 
 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน

คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒.๓ ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย หรอืข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสรมิการเรียนรู้ การวัดผลและการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบรหิารจัดการเพ่ือให้บรรล ุ

๒.๔ ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

๒.๕ ก าหนดบทบาทหน้าที ่
 การก าหนดบทบาทหน้าที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน

ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วม 
 การก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน 

ชุมชน และท้องถิ่น 
๒.๗ งบประมาณและทรัพยากร 
 การก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม 

โครงการ 
๒.๘ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 การน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและ

น าไปปฏิบัต ิ
๒.๙ ขั้นตอนจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๑๐ ก าหนดปฏิทินรายงาน 
  การก าหนดปฏิทินเพื่อน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 
๓. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ   
 การจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร 
 ด าเนินการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 
 การก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั 
สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 



๓๘ 

 

๓.๓ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 
๔. การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี ้

๔.๑ การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัต ิ
 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม

โครงการที่ก าหนดไวเ้พื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
๔.๒ บาทบาทของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวขอ้ง 

 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
๕. การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย                 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕.๓ รายงานผล 
 การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนา 
๕.๔ การเตรียมการและให้ความร่วมมือ 
 การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 
๖. การจดัให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี ้

๖.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๖.๒ การประเมินคุณภาพภายใน 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 
 



๓๙ 

 

๗. การจดัท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี ้

๗.๑ สรุปและจัดท ารายงาน 
 จัดท าสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาที่

สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

๗.๒ น าเสนอรายงาน 
 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่

คุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

๘. การจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
๘.๑ ส่งเสรมิแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ 
 การส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

๘.๒ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลจากการประเมิน  
 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา 
 

โดยสรุปการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการการศึกษาภายในสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังน้ี 

๑) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒) การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะท าให้การผลิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับ
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

๔) ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
๕) สถานศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นระบบในการ

ก าหนดนโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา 
๖) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
๗) ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความ

ต้องการ 



๔๐ 

 

๘) ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพที่ผสมกลมกลืนกัน 

๙) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับใน
แผนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 

๑๐) ครู ได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอน 
และช่วยให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ 

๑๑) มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลง
แฟ้มผลงานที่ผู้บริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล น าผลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท าให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้ที่ก าหนด และรายงานสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 
























