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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ หลักการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  และขอขอ บคุณ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้ให้ค าแนะน าในการจัดท า และมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาฉบับนี้ 

 
 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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สำรบัญ 
หน้า 

ค ำน ำ                    ก 
สำรบัญ                          ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา.....................................................................................................๑ 
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา............................................................................................๕ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา................................................๗ 
ภำคผนวก                          
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

๗ ๗ - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการรับรอง ๒๓ ๑๗ ๒๓ 
ข้าราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการครู - - - 
พนักงานราชการ(อื่น) - - - 
ครูพิเศษสอน - - - 
เจ้าหน้าท่ี ๒ - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ฯ) ๕ - - 

รวม ครู ๒๓ ๑๗ ๒๓ 
รวมทั้งสิ้น ๓๗ - - 
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๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามหลักสูตร ๔ สาขาวิชา คือ 
การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ. การตลาด, ช่างยนต์,เทคนิคยานยนต์ โดยมีรายละเอียดของผู้เรียนจ าแนกตาม
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขางาน และช้ันปี ดังนี้ 

๑.๓.๑ ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)   ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 ๑๕๔ ๐ ๐ ๑๕๔ 
ปวช.2 ๑๔๒ ๐ ๐ ๑๔๒ 
ปวช.3 ๑๑๙ ๐ ๐ ๑๑๙ 

รวม ปวช. ๔๑๕ ๐ ๐ ๔๑๕ 
 

๑.๓.๒ ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตร  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 ๐ ๙๐ ๙๐ 
ปวส.2 ๒ ๒๕ ๒๗ 

รวม ปวส. ๒ ๑๑๕ ๑๑๗ 
 

๑.๓.๓ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 ๑๓๖ ๗๙ ๕๘.๐๙ 
ปวส.2 ๔๓ ๓๐ ๖๙.๗๗ 
รวม ๑๗๙ ๑๐๙ ๖๐.๘๙ 

 

๑.๓.๔ แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา ชั้นป ี รวม 

ปวช.๑/๒๕๖๑ ปวช.๒/๒๕๖๐ ปวช.๓/๒๕๕๙ 

ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม     
- การบัญชี ๔๐ ๒๑ ๑๙ ๘๐ 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ ๒๔ ๒๓ ๘๗ 
- การตลาด ๔๐ ๑๔ ๑๐ ๖๔ 
- ช่างยนต์ ๑๒๐ ๙๓ ๘๘ ๓๐๑ 

รวม ๒๔๐ ๑๕๒ ๑๔๐ ๕๓๒ 
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม     

- การบัญชี ๘๐ ๒๖ - ๑๐๖ 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘๐ ๑๑ - ๙๑ 
- การตลาด ๘๐ - - ๘๐ 
- เทคนิคยานยนต์ ๑๒๐ ๔๓ - ๑๖๓ 

รวม ๓๖๐ ๘๐ - ๔๔๐ 
รวมทั้งหมด ๖๐๐ ๒๓๒ ๑๔๐ ๙๗๒ 
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๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม ๑ ๑ ๒ 
พาณิชยกรรม ๔ ๔ ๗ 

รวมทั้งสิ้น ๕ ๔ ๙ 
 

๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน ๑ 
อาคารปฏิบัติการ ๑ 
อาคารวิทยบริการ ๑ 
อาคารเอนกประสงค์ ๐ 
อาคารอื่นๆ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓ 
 

 ท่ีต้ัง  ๒๓  หมู่  ๑๖  ถ.มะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
 โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๒๓๘๖๓ 
 โทรสาร  ๐๔๓-๔๒๓๘๓๑ 
 Web site www.kuva.ac.th             E-mail  admin@kuva.ac.th 
 เนื้อที ่ ๑๙ ไร่  - งาน   - ตารางวา 

- ทิศเหนือจรด   ทางหลวงแผ่นดิน   (ถนนมะลิวัลย์) 
- ทิศใต้จรด  ท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออกจรด  ท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันตกจรด  ท่ีดินเอกชน 
 
แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuva.ac.th/
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๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ์
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ประมาณการรายรับ  
 เงินอุดหนุนรายหัว ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 รวมประมาณการรายรับ ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   

ประมาณการรายจ่าย  
 เงินเดือนและค่าจ้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑,๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 ค่าวัสดุฝึก ๖๐๐,๐๐๐   บาท 
 รวมประมาณการรายจ่าย   ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ประกอบด้วย ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็นการ

ประเมิน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทกัษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

๑.๑ ด้านความรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรี ยนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
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๒.๓ ด้านการบรหิารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการศึกษา  วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก  สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนี้ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
      “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เป็นผู้น าด้านทวิภาคีผลิตคนดีสู่สังคม” 
๓.๒ พันธกิจ (Mission) 
      พันธกิจที่ ๑  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน       
      พันธกิจที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล 
      พันธกิจที่ ๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      พันธกิจที่ ๕  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy) 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น
ผ ล ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม ประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพ 

๒ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๓ พัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔ พัฒนาระบบ กลไกล และมาตรฐานท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขการทะเลาะวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

๒ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

๑ ส่ง เสริมการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา ก ลุ่มวิชา สาขาวิชา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี
สู่ มาตรฐานสากล 
 

๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 ๒ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 ๓ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
๔ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 ๒ สนับสนุนนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ ประสานความร่วมมือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๑. วัตถุประสงค ์

    ๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. กลยุทธ์   

    พันธกิจท่ี ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ  มีจ านวน  ๔  กลยุทธ์ ดังนี้ 

    ๒.๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม ประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 

       ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
   ๑) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๒) โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๓) โครงการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
  ๔) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ๕) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๖) โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
  ๗) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน 
  ๘) โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๙) โครงการวันจบร้อยรอยยิ้ม วันปัจฉิมร้อยใยรัก  
  ๑๐) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
  ๑๑) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                 ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อผู้เรียนแรกเข้า 
๒) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าภายใน ๑ ปี   
๓) ระดับความพึงพอใจท่ีสถานประกอบการมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี  

    ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

       ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๒) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

        ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
๒)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) ระดับคุณภาพความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน

ความสามารถของภาษาอังกฤษ( CEFR) 
    ๒.๓ กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
                 ๒.๓.๑ เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ๒.๓.๒ แผนงานโครงการ 
   ๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒) โครงการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ     
   ๓) โครงการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย 
   -กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าไทยต้อนรับปีใหม่พุทธ   
   ๔) โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
   -กิจกรรมกีฬาสี 
   - กิจกรรมคุวานันท์ฟุตซอลลีก  
   ๕) โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
   -กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 
   ๖) โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
   ๗) โครงการบริหารความเส่ียง 
   -กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
   - กิจกรรมคุวานันท์ขับขี่ปลอดภัย100% 
   -กิจกรรมอบรมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

 ๘) โครงการสร้างจิตส านึกความรักสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 -กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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 - กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
 -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
 ๙) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ๑๐) โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
 ๑๑) โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้และปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยความ

สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
         ๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 

            ๑) ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                       ๒) นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือ 

 ๓) ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                       ๔) ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างภูมิ หรือ 
ป้องปราบการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

     ๒.๔ กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาระบบ กลไกล และมาตรฐานท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการ
ทะเลาะวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

        ๒.๔.๑ เป้าประสงค์ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
         ๒.๔.๒ แผนงานโครงการ 
   ๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   ๒) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีระบบ กลไกล และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
         ๒.๔.๓ ตัวชี้วัด 

      ๑) ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

  ๒) ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีระบบกลไกลและมาตรการท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
 ๔) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท 

 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๑. วัตถุประสงค ์

    ๑.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒. กลยุทธ์ 

    พันธกิจท่ี ๒ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน  มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
              ๒.๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชามีการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  
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        ๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
  ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์      
  ๒) โครงการจัดการเรียนการสอน         
  ๓) โครงการวัดและประเมินผล 

๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชาตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

       ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
 ๑) จ านวนรายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชา  ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีได้รับการพัฒนา 

           ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระบบทวิภาคี รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชา ที่ได้รับการพัฒนา 
         ๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อรายวิชา กลุ่มรายวิขา

สาขาวิชาท่ีได้รับการพัฒนา 
พันธกิจที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล 

 ๑. วัตถุประสงค ์
      ๑.๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล 
 ๒. กลยุทธ์ 

    พันธกิจท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล  มีจ านวน 
๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

    ๒.๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
                 ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
        ๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
  ๑) โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
  ๒) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๓) โครงการจัดการเรียนการสอน (แผนการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ) 
  ๔) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมการสอนของครู 
  ๖) โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
  ๗) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล 
        ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
    ๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินระดับชาติ V-NET ภาพรวม 
๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

    ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
          ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
        ๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 
  ๑) โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา 
  ๒) โครงการพัฒนาความสามารถของครูทางภาษาอังกฤษและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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       ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
                      ๑) ร้อยละของครูท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒.๓ กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ๒.๓.๑ เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒.๓.๒ แผนงานโครงการ 
            ๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 

๑) ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

           ๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

พันธกิจที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ๑. วัตถุประสงค ์
     ๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     ๑.๒ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. กลยุทธ์ 

    พันธกิจท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  มีจ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
     ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

       ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบการบริหารการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
        ๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
   ๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 
   ๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ๓) โครงการโรงเรียนคุณธรรมด้านจิตเมตตา 
 ๔) โครงการค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ คุวานันท์รวมใจ 
 ๕) โครงการวันไหว้ครู 

    ๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการบริหารท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
        ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

 ๑) ระดับคุณภาพ การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ๒) ระดับคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา ด้วยนวัตกรรม

การบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒  สนับสนุนนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                 ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน แผนงาน โครงการ ตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 

 ๑) โครงการส่งเสริม สนับสนุน แผนงาน โครงการ ตามนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) โครงการภูมิทัศน์สดใสใส่ใจบริการ 
 ๓) โครงการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ๔) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายของวิทยาลัย 

        ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
 ๑) ร้อยละของแผนงาน โครงการ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
       ๒.๓.๑ เป้าประสงค์  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

        ๒.๓.๒ แผนงานโครงการ 
   ๑) โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

            ๒) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก 
        ๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 

 ๑) ร้อยละผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 

พันธกิจที่ ๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑. วัตถุประสงค ์
                ๑.๑ เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                ๑.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ๒. กลยุทธ์ 

    พันธกิจท่ี ๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ประสานความร่วมมือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                  ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  บุคคล ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ท้ังในและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ๒.๑.๒ แผนงานโครงการ 
  ๑) โครงการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ นักศึกษา ปวช.3 ,ปวส.2  
  ๒) โครงการคุวานันท์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
  ๓) โครงการคุวานันท์จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
  ๔) โครงการศึกษาดูงานนักเรียนระดับปวช.1 ปวช.2 และ ปวส. 1 
  ๕) โครงการศึกษาดูงานนักเรียนระดับปวช.3 และ ปวส. 2 

๖ โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
           ๗) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากบุคคล ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                  ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 
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           ๑) จ านวน หน่วยงาน บุคคล ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ท้ังในและ
ต่างประเทศด้านความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

๒) จ านวน  บุคคล ชุมชน หน่วยงานราชการ  สถานประกอบการ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    ๒.๒ กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                  ๒.๒.๑ เป้าประสงค์  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
        ๒.๒.๒ แผนงานโครงการ 

๑) โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
                  ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 

๑) จ านวน ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมกับคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ๒) จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 
 

๓.๕ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ    
เป้าประสงค์ ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
โครงการส ารวจผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 
โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๒.ระบบติดตามประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่มีประสิทธิภาพ 
 

๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อผู้เรียน
แรกเข้า 
๒) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท า
ภายใน ๑ ปี   
๓) ระดับความพึง
พอใจที่สถาน
ประกอบการมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระบบทวิภาค ี

๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อผู้เรียน
แรกเข้า 
๒) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท า
ภายใน ๑ ปี   
๓) ระดับความพึง
พอใจที่สถาน
ประกอบการมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระบบทวิภาค ี

๔ โครงการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
๒) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณภาพ  

๑)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง 

๑)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะทั่วไป 
๓) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
 

ประสงค ์
๒)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
๓)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ 

ประสงค ์
๒)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
๓)ร้อยละของความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ 

๕ โครงการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้เรียน 

๑)เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
๒)เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับ
นักศึกษา   
๓)เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยฯตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑)ผู้เรียนพึงพอใจใน
การสอนของคร ู
๒)ผู้เรียนที่พึงพอใจใน
การจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยฯ 
 

๑)ร้อยละของผู้เรียนที่
พึงพอใจในการสอน
ของคร ู
๒)ร้อยละของผู้เรียนที่
พึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ 
 

๖ โครงการผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

๑)ผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑)ร้อยละของผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

๗ โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
กิจกรรมมอบทุนคนดีศรคีุ
วานันท์ 

๑)เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี
แต่ยากจน 
๒)เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 
๒)เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
 

๑)ผู้เรียนที่เรียนดีแต่
ยากจนได้รับ
ทุนการศึกษาเพ่ือแบ่ง
เบาภาระของ
ผู้ปกครอง 
๒)สร้างขวัญก าลังใจที่
ดีท าให้กับผู้เรียนให้มี
ความมุ่งมั่นต้ังใจเรียน 

๑)ร้อยละผู้เรียนที่
เรียนดีแต่ยากจนได้รับ
ทุนการศึกษาเพ่ือแบ่ง
เบาภาระของ
ผู้ปกครอง 
 

๘ โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

๑)เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้
ประสบการณช์ีวิตการท างานที่
แท้จริง 
๒)เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓)เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 

๑)นักศึกษามีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์
ชีวิตการท างานที่
แท้จริง 
๒)นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนที่จะออก
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

๑)ร้อยละของ
นักศึกษามีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์
ชีวิตการท างานที่
แท้จริง 
๒)ร้อยละของ
นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนที่จะออกฝึก 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ๓)นักศึกษารู้จักการ

ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
๓)ร้อยละนักศึกษา
รู้จักการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 

๙ โครงการวันจบร้อยรอยย้ิม 
วันปัจฉิมร้อยใยรัก 

๑)เพ่ือแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
๒)เพ่ือแนะน าแนวทางการศึกษา
ต่อและประกอบอาชี 
๓)เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพ่ี ศิษย์ปัจจุบัน และคร ู

๑)ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรีความ
ยินดีกับการส าเร็จ
การศึกษา 
๒)ผู้ส าเร็จการศึกษามี
แนวทางในการศึกษา
ต่อและการประกอบ
อาชีพ 
๓)ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้สึกที่ดีต่อ
สถานศึกษา 

๑)จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสู
ตรีความยินดีกับการ
ส าเร็จการศึกษา 
๒)จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษามีแนวทาง
ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 
๓)จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษามคีวามรู้สึก
ที่ดีต่อสถานศึกษา 

๑๐ โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง 

๑)เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้
ทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติและ
ระเบียบต่างๆของทางวิทยาลัย 
๒)เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัย 
๓)เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ติดตามผู้เรียนระหว่างผู้ปกครอง
กับสถานศึกษา แก้ปัญหาการออก
กางคัน 

๑)ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้ทราบ
นโยบายแนวทาง
ปฏิบัติและระเบียบ
ต่างๆของทางวิทยาลัย 
๒)ผู้ปกครองนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ในการพัฒนาวิทยาลัย 
๓)ผู้ปกครองใหค้วาม
ร่วมมือในการติดตาม
ผู้เรียนระหว่าง
ผู้ปกครองกับ
สถานศึกษา แก้ปัญหา
การออกกางคัน 

๑)ร้อยละผู้ปกครอง
และนักเรียนได้ทราบ
นโยบายแนวทาง
ปฏิบัติและระเบียบ
ต่างๆของทางวิทยาลัย 
๒)ร้อยละผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูลในการพัฒนา
วิทยาลัย 
๓)ร้อยละผู้ปกครองให้
ความร่วมมือในการ
ติดตามผู้เรียนระหว่าง
ผู้ปกครองกับ
สถานศึกษา แก้ปัญหา
การออกกางคัน 

 
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ    
เป้าประสงค์  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการสง่เสริมและ

พัฒนาการจัดการ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา รูปแบบอาชีวศึกษา 

 ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบ  

 ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 อาชีวศึกษา รูปแบบ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ระบบทวิภาค ี ทวิ ภาคีเพ่ิมข้ึน 

 
ทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 

๒ โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา ให้มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ า เป็นใน
โลกศตวรรษที่ ๒๑ 

เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา ให้มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

๓ โครงการยกระดับทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

เพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

 ระดับคุณภาพ
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐาน
ความสามารถของ
ภาษาอังกฤษ( CEFR) 

 ระดับคุณภาพ
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐาน
ความสามารถของ
ภาษาอังกฤษ( CEFR) 

 
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ    
เป้าประสงค์  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
๖ 
 

โครงการสร้างจิตส านึก
ความรักสถาบัน ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
โครงการสง่เสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
โครงการการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียนรู้
และปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 
โครงการสง่เสริมสนับสนุน
ด้านการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการปลูกจิตส านึกด้าน
การรักชาติ 
โครงการทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย 

๑)เพื่อสร้างจิตส านึกความรัก
สถาบัน ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
๒)เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
๓)เพื่อส่งเสริมสนับสนนุ
กิจกรรม ลูกเสือ 
๔)เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการเรียนรู้และปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท ์สนัติวิธี ส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๑)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 
และธ ารงรกัษาไว้ซึง่
สถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๒)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
๓)นักเรียน 
นักศึกษาระดับ 

๑)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 
และธ ารงรกัษาไว้ซึง่
สถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๒)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
๓)นักเรียน 
นักศึกษาระดับ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๗ 
 
๘ 
 
 
๙ 
 

๑๐ 

โครงการสง่เสริมสนับสนุน
ด้านกีฬานันทนาการ
โครงการสง่เสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   
โครงการอยู่ค่ายลูกเสือ
วิสามัญ   
โครงการบริหารความเสี่ยง 

 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ทุก
คนผา่นการอบรม
ลูกเสือ 
๔)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ ของกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การสรา้งภูมิ หรือ 
ป้องปราบการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ทุก
คนผา่นการอบรม
ลูกเสือ 
๔)ร้อยละของ
กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ ของกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การสรา้งภูมิ หรือ 
ป้องปราบการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ    
เป้าประสงค์  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบ กลไกล และมาตรฐานท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทการสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

- ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
ป้องกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
- ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีมีระบบกล
ไกลและมาตรการที่
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

- ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
ป้องกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
- ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีมีระบบกล
ไกลและมาตรการที่
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

๒ โ ค รง ก ารส่ ง เ ส ริ มก า ร
เรียนรู้ ท่ีมีระบบ กลไกล 
และมาตรการท่ีเข้มแข็งใน
การป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีระบบ 
กลไกล และมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

- ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
- ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท 

- ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
- ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท 

 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔    หน้า ๑๙ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์  หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน        

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
รายวิชา กลุ่มวิชา สาขาวิชา
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์      
โครงการจัดการเรียนการ
สอนโครงการวัดและ
ประเมินผล 
 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี รายวิชา กลุ่มวิชา 
สาขาวิชาตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

- จ านวนรายวิชา กลุ่ม
วิชา สาขาวิชา  ตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ได้รับ
การพัฒนา 
- จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรระบบทวิภาคี 
รายวิชา กลุ่มวิชา 
สาขาวิชา ที่ได้รับการ
พัฒนา 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีต่อ
รายวิชา กลุ่มรายวิขา 
สาขาวิชา ที่ได้รับการ
พัฒนา 

- จ านวนรายวิชา กลุ่ม
วิชา สาขาวิชา  ตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ได้รับ
การพัฒนา 
- จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรระบบทวิภาคี 
รายวิชา กลุ่มวิชา 
สาขาวิชา ที่ได้รับการ
พัฒนา 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีต่อ
รายวิชา กลุ่มรายวิขา 
สาขาวิชา ที่ได้รับการ
พัฒนา 

 
พันธกิจที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล   
เป้าประสงค์  พัฒนาครูผู้สอน ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรมการสอน
ของคร ู
โครงการพัฒนาครูฝึกใน
สถานประกอบการ 
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล 
โครงการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ 
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

๑)เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรมการสอนของคร ู
๒)เพ่ือพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
๓)เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
มาตรฐานสากล 
 

- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ V-NET 
ภาพรวม 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ V-NET  

- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ V-NET 
ภาพรวม 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ V-NET  



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔    หน้า ๒๐ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ภาพรวม 

- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ภาพรวม 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

๖ 
 

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๑)เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒)เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
๓)เพ่ือฝึกการเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป 

๑)นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒)นักศึกษาฝึกการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ 
๓)นักศึกษาฝึกการ
เตรียมความพร้อมใน
การแข่งขันในระดับ
ต่างๆต่อไป 

๑)จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมการแข่งขัน
วิชาชีพด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
๒)จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน 
 

๗ โครงการจัดการเรียนการ
สอนแผนการเรียนฐาน
สมรรถนะอาช ี
 

๑)เพ่ือให้ครูเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเขียนแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
กลุ่มสาระได้ 

๑)ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ 
๒)ครูน าแผนการ
เรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ได้ 

๑)จ านวนครูเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ 
๒)จ านวนครทูีน่ า
แผนการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ 

 
พันธกิจที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล   
เป้าประสงค์  พัฒนาครูผู้สอน ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการประเมินสมรรถนะ

ครูเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการ
พัฒนา 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ที่มีต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ที่มีต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒ โครงการพัฒนา
ความสามารถของครูทาง
ภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของครู
ทางภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

- ร้อยละของครูที่ผ่าน
การทดสอบ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 

- ร้อยละของครูที่ผ่าน
การทดสอบ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 

 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔    หน้า ๒๑ 
 

พันธกิจที ่๓ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ มาตรฐานสากล   
เป้าประสงค์  พัฒนาครูผู้สอน ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เ พ่ื อ ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
ความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาท่ีน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

- ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาท่ีน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

 
พันธกิจที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
เป้าประสงค์   ๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

๒) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
๕ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรม
ทางการบริหารที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัย 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ด้านจิตเมตตา 
โครงการค่ายสานสัมพันธ์
ฉันท์น้องพ่ี คุวานันท์รวมใจ 
โครงการวันไหว้คร ู
 

๑)เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
๒)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย
นวัตกรรมทางการบริหารที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพ การ
เสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม และธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
- ระดับคุณภาพการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้วย
นวัตกรรมการบริหาร
ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพ การ
เสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม และธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
- ระดับคุณภาพการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้วย
นวัตกรรมการบริหาร
ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 
พันธกิจที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
เป้าประสงค์   ๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล   



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔    หน้า ๒๒ 
 

๒) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒  สนับสนุนนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
แผนงาน โครงการ ตาม
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน แผนงาน 
โครงการ ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของแผนงาน 
โครงการ ท่ี
สถานศึกษาด าเนินการ
ตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของแผนงาน 
โครงการ ท่ี
สถานศึกษาด าเนินการ
ตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒ 
 

โครงการภูมิทัศน์สดใสใส่ใจ
บริการ 

เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ ให้สวยงาม พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ ให้สวยงาม 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ ให้สวยงาม 
พร้อมใช้งาน และ
ให้บริการ
บุคคลภายนอก 

๓ 
 

โครงการบริหารจัดการพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ท่ีเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

บริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ครภุัณฑ์ ท่ี
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์ครภุัณฑ์ ท่ี
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

๔ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เ ค รื อ ข่ า ย ไ ร้ ส า ย ข อ ง
วิทยาลัย 

เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วในการ
บริหารงาน 

สถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่
สะดวกรวดเร็วในการ
บริหารงาน 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สะดวก
รวดเร็วในการ
บริหารงาน 

 
พันธกิจที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
เป้าประสงค์   ๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

๒) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 
๒ 

โครงการจัดท าแผนบริหาร
จัดการวิทยาลัย 
โครงการพัฒนาระบบการ
ประ เมิ นและร ะบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสถานศึกษาระดับ
คุณภาพดีมาก 

เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินและ
ระบบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษาระดับ
คุณภาพดีมาก 

- ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส ถ า นศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ระดับคุณภาพดีมาก 
 

- ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส ถ า นศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 
พันธกิจที่ ๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
เป้าประสงค์  ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  ประสานความร่วมมือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
จากบุคคล ชุมชน หน่วยงาน  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากบคุคล 
ชุมชน หน่วยงานราชการ สถาน 

- จ านวน หน่วยงาน 
บุคคล ชุมชน  

- จ านวน หน่วยงาน 
บุคคล ชุมชน  



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔    หน้า ๒๓ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
๕ 
 
 
๖ 

ราชการ สถานประกอบการ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โครงการสนับสนุนสร้า ง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นักศึกษา ปวช.3 ,ปวส.2 
โครงการความร่วมมือในการ
ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 
โครงการคุวานันท์บริการ
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
โครงการคุวานันท์จิตอาสา
พั ฒ นา ชุ ม ช น ร่ ว ม ใ ส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม 
โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
นัก เรี ยนนักศึกษาแต่ล ะ
ระดับ 

ประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

หน่วยงานราชการ 
สถานประกอบการ ท้ัง
ในและต่างประเทศ
ด้านความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 
- จ านวน  บุคคล 
ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ  สถาน
ประกอบการ ท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

หน่วยงานราชการ 
สถานประกอบการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
ด้านความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 
- จ านวน  บุคคล 
ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ  สถาน
ประกอบการ ท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
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ภาคผนวก 
 

ประกาศมาตรฐานวิทยาลัย 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



 



 



 


