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บทน า 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ตะก่ัวป่า พ .ศ . 2562-2565 (แผน 4 ปี )               

เป็นกรอบแนวคิดทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายนักเรียน นักศึกษา      
ทุกสาขาวิชา ทุกระดับช้ัน ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต่อไป
กรอบแนวคิด ในกา ร  จัด ท า แผนพัฒนาการจัด กา รศึ กษ า ของสถานศึกษา  พ .ศ . 2562-2565                   
(แผน 4 ปี) จัดท าภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บทท่ัวไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการในการศึกษา มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบู รณ์
ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้อง 
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา     
และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์            
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังส่งเสริมศาสนา - 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ     
ประเภทการศึกษา 

           4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
           6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ท้ังนี้ต้องอาศัย
การด าเนินงานในหมวด 2 – 9 ท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา 



ข 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา       
ในสถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้อง  
การของประชาชนท้ังสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด 

วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลก
ศตวรรษท่ี 21” 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

           2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

           3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้า
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ   
          1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  
         3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

                     8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่า งมี วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(CriticalThinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 
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Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 53 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 

           1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง ( Access)         
มตีัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า 
เทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นต้น 

            3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม        
ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment 
:PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

            4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์        
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษาเป็นต้น 
                       5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ 
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้าน 
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จ านวนสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น     
5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน และ
ระยะ5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
                             1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                             2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 



ง 
 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้
จัดทายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง 
(2) 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ 
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

 

 

 
 



จ 

 

ค าน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีมีเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา           
และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  ให้เป็นบุคคล
ท่ีมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีสมรรถนะ
วิชาชีพและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สามารถน าทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ     
สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่ งยืน และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ฉบับท่ี 12 และความต้องการก าลังคนของภาคเศรษฐกิจท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) 
 จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมหลัก ท าให้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และพบว่า
ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ มาอย่า งต่อเนื่ อง นับตั้งแต่การปร ะกาศใ ช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุใช้ในหมวด 
6 ว่าการจัดท ากรอบคุณวุฒิเป็นเครื่องมือของการประกันคุณภาพในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2556) ได้
ก าหนดมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึกษา จึ ง ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอา ชีพตะก่ัวป่า               
เป็นสถานศึกษาในการวางแผนด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงวิทยาลัย   
การอาชีพตะก่ัวป่าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีให้มีมาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน” ท่ีจะช่วยให้การผลิตก าลังคนมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีอาชีพท่ีชัดเจนและมีค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ซ่ึงจะเป็น
ส่ิงจูงใจให้สังคมเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ในยุคไทยแลนด์ ตามภารกิจหลักท่ีต้อง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายวิทยาลัย ฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระยะ 4  ปี
(พ.ศ.2562-พ.ศ.2565) เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติและน าแผนพัฒนาเป็นตัวขับเคล่ือนการด าเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ีมั่นคงท้ังประเมินผลท้ังด้านบริหารและคุณภาพได้อย่างชัดเจนตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและมาตาฐานการอาชีวศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพระดับ
สากลได้ 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า  

                                                                                             ตุลาคม 2561 
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ค าชี้แจง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-พ.ศ.2565 ของวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 

ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี ้
          1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ประวัติของสถานศึกษา ขนาดและท่ีตั้ง ปรัชญา
วิทยาลัย  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตราสัญญาลักษณ์วิทยาลัย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลสถานท่ีตั้ง ผังท่ีตั้งวิทยาลัย แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 2.  มาตาฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยมาตรฐานท่ี 
1 ด้านผลการจัดการศึกษามี 2 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษามี 6 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 3 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพ
ภายในมี 2 ตัวบ่งช้ี และมาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการศึกษามี 6 ตัวบ่งช้ี 
 3.  การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการของ
วิทยาลัยฯ 
 4.  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย SIPLOG MODLE, SMART MODLE, 
INNOVATION MODLE, PLO MODLE, และ GOOD-GOVERNANCE COLLGE 
 5.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย จุดเน้น ความโดดเด่น พันธกิจท่ี 1, 2, 3 และ 4 
 6.  ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ และการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ท้ังนี้ ท้ัง 6 ส่วนเป็นข้อมูลท่ีน ามาใช้ขับเคล่ือนการด าเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏบัิติราชการประจ าปี และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
  

1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

 

          จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการศึกษาทางวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสามารถจัดการสอนวิชาชีพ  และฝึกอบรมอาชีพ  ทุกประเภท
วิชาชีพ ความพร้อม และความต้องการของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา เช่น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชย- 
กรรม บริหารธุร กิจ  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คหกรรม  หรือเกษตรกรรม  โดยใช้ช่ือว่า                   
"วิทยาลัยการอาชีพ" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายท่ีจะตั้งวิทยาลัยเพิ่มเติมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ตามโครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ" และได้
ประกาศจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า" ขึ้นเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการดังกล่าวมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ด้านวิชาการ และวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวิชาความสนใจ ความถนัด และรู้จักเลือก
อาชีพที่เป็นประโยชน์กับ ตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษาได้รับมอบท่ีดินจานวน 50 ไร่ จากกองมรดก 
"นายสมบัติ บุญสูง" และ แต่งตั้ง นายการุณ สามสุวรรณ ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยและด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่าเป็นคนแรก เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2543 เวลา 09.59 น. ได้ท าพิธี
เปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า โดยมี ฯพณฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจาก นายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาอาชีพ นายอ านวย รองเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายประเสริฐ กวดกิจการ 
นายอ าเภอตะก่ัวป่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมพิธีจานวนมาก 

 
1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

 

                    ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า ช่ือภาษาอังกฤษ Takuapa Industrial and 
Community Eduction College ท่ีตั้ง 41 หมู่ท่ี 6 ถนนตะก่ัวป่า - พังงา ต าบลตาตัว อ าเภอตะก่ัวป่า    
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7645-5085 เบอร์โทรสาร 0-7645-5085  
  

1.3 ปรัชญาวิทยาลัย 
 

  ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า  
“ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาหน้าวิชาการ สมานสามัคคี” 



2 
 

1.4 อัตลักษณ์ 
 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า “จิตอาสา มีสัมมาคารวะ” 
  

1.5 เอกลักษณ์ 
 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า “ย้ิม ทัก สวัสดี” 
 

1.6 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1-1 รูปเสมาธรรมจักร 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง  
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา  
ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ าเลิศแห่งปัญญา  
ดอกบัวท่ีบานพ้นน้ า (ด้านข้างท้ังสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา  
กนกเปลว (ซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วง

ตลอดเวลา  
อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค) หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ  
ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คือ

ความล้ าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานท่ีมั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ       
4 ประการ คือ ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา  ท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง 
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13% 

25% 

3% 

59% 

แผนภูมิข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ
ตะกั่วป่า 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชั่วคราว 

2.ข้อมูลบุคลากร 

ตารางข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 

 
 

ภาพที่ 1-2 รูปข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 60 
 
 

       
          
  

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

               ท่ีมา : งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2561) 
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3.ข้อมูลนกัเรียน นกัศึกษา 

 
 

1.จ านวนนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า มีนักเรียน นักศึกษา     
ซ่ึงประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)    
ดังรายละเอียดในตาราง  
 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1-3 ภาพข้อมูลนักเรียน 

ท่ีมา : งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2560) รวมท้ังส้ิน  2,200  คน 
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน      1,000 คน 
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)     620 คน 
2.3หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน      .............คน 
2.3หลักสูตร ปชด.       .............คน 
2.4หลักสูตระยะส้ัน ตชด       .............คน 
2.4หลักสูตรอ่ืน ๆ       580 คน 

 
 
4. ข้อมูลหลักสูตร 
 

หลักสูตรและสาขางานที่เปดิการเรียนการสอน  
วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ทุกสาขาวิชา และ      
เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

- สาขางานยานยนต ์ 

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง  

1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
-สาขางานการบัญชี -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 -สาขางานการโรงแรม  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

-สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง  

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
-สาขางานการบัญชี  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
3.1 การขับรถยนต์  
3.2 การบริการจักรยานยนต ์ 
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3.3 โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้น  
3.4 การบัญชีในครัวเรือน  
3.5 การจับจีบและผูกผ้า  
3.6 เครื่องดื่มสมุนไพร  
3.7 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร  

4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  
4.1 วิชาช่างยนต์  
4.2 วิชาช่างไฟฟ้า  
4.3 วิชาการบัญชี  
4.4 วิชาคอมพิวเตอร์  
4.5 วิชาการโรงแรม  

5. หลักสูตรทวิศึกษา  
5.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5.2 สาขางานการโรงแรม 

ท่ีมา : งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

เน้ือท่ีของสถานศึกษา   50  ไร่  
มีอาคารรวมท้ังสิ้น  10  หลัง  มีห้องท้ังสิ้น  82  ห้อง ได้แก่  
1. อาคารอ านวยการ      จ านวน  1 หลัง  12 ห้อง  
2. อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน    จ านวน 1 หลัง  5   ห้อง  
3. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต ์    จ านวน 2 หลัง    9   ห้อง  
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน    จ านวน 1 หลัง    21 ห้อง  
5. อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า     จ านวน 1 หลัง    6   ห้อง  
6. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์     จ านวน 1 หลัง    2   ห้อง  
7. อาคารปฏิบัติการโรงแรม     จ านวน 1 หลัง    16 ห้อง  
8. อาคารศนูย์วิทยบริการ     จ านวน 1 หลัง    8   ห้อง  
9. อาคารกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ    จ านวน 1 หลัง    1   ห้อง  
10. อาคารอเนกประสงค์      จ านวน 1 หลัง    2   ห้อง 
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6.ผังวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 1-4 แผนผังวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 

แผนผัง แสดงบริเวณวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า  
รายละเอียดประกอบผังบริเวณ  
1. อาคารอ านวยการ      14. ถนนภายในวิทยาลัย  
2. อาคารโรงฝึกงาน เทคนิคพื้นฐาน ช่างยนต ์  15. ล าห้วย บึง  
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (3 ช้ัน)    16. สนามฟุตบอล  
4. อาคารโรงฝึกงาน ช่างไฟฟา้     17. สนามตะกร้อ  
5. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์     18. หลังคาลานกิจกรรม  
6. อาคารปฏิบัติการโรงแรม 4 ช้ัน     19. เสาธงชาติ  
7. อาคารศนูย์วิทยบริการ     20. พระวิษณุกรรม  
8. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต ์    21. อาคารอเนกประสงค์  
9. บ้านพักผู้อานวยการ 41/1     22. อาคารพัสดุกลาง  
10. บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ช้ัน 41/2 ถึง 41/7   23. อาคารจอดรถ  
11. บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ช้ัน 41/8 ถึง 41/13  24. อาคารฝึกปฏิบัติงานล้างรถ  
12. บ้านพักเจ้าท่ี      25. พื้นท่ีปลูกปาล์มน้ามัน จ านวน 15 ไร ่

13. สุขาชาย 
 
ท่ีมา งานอาคารสถานท่ีวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า
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รูปภาพ 1-5 แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
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บทท่ี 2 
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า พ.ศ.2561 
วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า  ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอา ชีพตะก่ัวป่า   

พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี 
และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ัง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยฯ ใช้แบบส ารวจท่ีมีข้อคาถามตามคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

          2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคลสถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

          3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
                     4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
                     5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ค าอธิบาย 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดสาหรับผู้เรียนท่ีเรียนแบบเต็ม
เวลา และผู้เรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ส าหรับผู้เรียนท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเทียบ
ร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 73 ขึ้นไป 
2. วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 57 – 72 
3. วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 41 - 56 
4. วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 25 – 40 
5. วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นต่ ากว่าร้อยละ 25 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม“คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยฯ  มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจเต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
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5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยฯ ด า เนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย
และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด า เนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน  
ก ากับดูแล ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ดังนี้ 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า ด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
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3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชา  
การศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.6/55 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
วัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม การส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของ
งบด าเนินการ 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชา ชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 



13 
 

วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอ าคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ 
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษามีการก ากับ
ดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดและมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  เพื่อบ ารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาท่ีต้องการและลดความซ้าซ้อน
ของข้อมูล 

ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยด าเนินการ

สรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม 

และปลอดภัย 
2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมี 

ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

           2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
                     3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
                   4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
                  5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอ่ืนๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ__ 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้องสรุปผลการด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
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3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) การระบุปัญหา 
(2) การระบุวัตถุประสงค์ 
(3) วิธีการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนา
รายวิชา โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเดิม เป็นต้น สรุปผลการด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
                       2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
                       3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                     4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
                    5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน ก า กับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพ.ศ. 2556 และตามท่ี
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ก าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณภาพในการจั ด กา รศึ ก ษา  วิทยา ลัยฯ  ส่ ง เสริ ม สนั บสนุน  ก า กับดู แล กา รจั ด การศึ กษ า                    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้ถูกต้อง ด าเนินการสรุปผลตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศนียบัตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง 
กับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประ เมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก     
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ
ทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ด าเนินการสรุปผลตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศนียบัตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีประเด็นพิจาณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ค าอธิบาย 

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 4.1
ตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 

1. ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปัจจุบันสูงกว่า  ในปีท่ีผ่าน
มาถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 

2. ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผ่านมา  “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก”โดยมีค่า
คะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิมถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล 

 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินกรงานประช าสัมพันธ์ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่
สาธารณชนท่ีเก่ียวข้องตามนโยบาย วิทยาลัยฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการรับ
ฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การ 
                       2. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
                       3. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
                      4. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 4 ช่องทาง 
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5. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การ    
5 ช่องทาง ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุดศึกษาโดยก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
ห้องสมุด ส่งเสริมให้ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารห้องสมุดท่ี
ชัดเจน ส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสแก่ครู หรือบุคลากรของห้องสมุดได้รับการพัฒนา นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดห้องสมุดสถานศึกษา  จัดสรรงบงบประมาณในการดาเนินงานของห้องสมุด      
จากงบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนก ากับ
ดูแล ดังนี้ 

1. บริหารงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
3. ระดับปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์) เพียงพอ เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. จ านวนสาขาวิชาท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร 
5. ระดับคุณภาพในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสากล 
6. ระดับคุณภาพการให้บริการห้องสมุด 
7. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 
8. ระดับความเหมาะสมของคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมของห้องสมุด 
9. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด 
10. ระดับคุณภาพในการจัดพื้นท่ีเพื่อด าเนินกิจกรรมภายในห้องสมุด 
11. ระดับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะภายห้องสมุด 
12. ระดับของความเหมาะสมในการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศ และส่ิงอานวยความสะดวก

เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
13. ระดับคุณภาพในการร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
14. ระดับคุณภาพของการใช้เทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสวัสดิการ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
และการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจท่ีดี เพื่อจะได้ให้กาลังกาย 
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ก าลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการด้านงานงานสวัสดิการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยดาเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากร 
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของนักเรียน นักศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
4. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา 
5. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาและ

การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เป็นประจ าทุกป_ี_ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานส่งเสริมผลิตผลการค้ าฯ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้ความสามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มี
ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยด าเนินการ
สรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

2. ได้ใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพครู
ท่ีปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 

3. นักศึกษาได้รับการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ จ านวน ๓ แห่ง 
4. นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ในการจัดทาธุรกิจใหม่ จ านวน ๓ ธุรกิจ 
5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีแผนธุรกิจ เป็นจ านวน ๓ แผ่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานปกครอง 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ระเบียบวินัย ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามสังคมมุ่งหวังนอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ี
มีพฤติกรรมไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ หนีเรียน การพนัน ทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ี
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณภาพในการบริหารจัดการงานปกครอง วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย

และด าเนินงาน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากปัจจัยเส่ียง 
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา 
3. มีโครงการป้องกันและบริหารปัจจัยเส่ียง อย่างน้อย 3 โครงการ 
4. จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
5. ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานการเงิน 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงินของวิทยาลัยฯ จัดด าเนินการวิทยาลัยไร้เงินสด CCS (Cashless College for SIACED) (ช่ือย่อสถานศึกษา 
SIACED = Soidao Industrial and Community Education College) ท้ังระบบ โดย เริ่มต้น จะด าเนินใน         
3 ระบบ คือ การใช้จ่ายส้ินค้าสหการร้านค้า การใช้จ่ายอาหารบริเวณโรงอาหาร การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนการศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพในการบริหารจัดการงานการเงินวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดงานการเงิน 
ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายโครงการมีความรู้เรื่องการออม เป็นเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน 
เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงกับชีวิต 

2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อเป็น “วิทยาลัยไร้เงินสด” 
3. จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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บทท่ี 3 
การพัฒนาสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายและ
แผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับวิทยาลัยการอาชีพ
ตะก่ัวป่า ของส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vistion)  

วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี  ให้มีมาตรฐาน            
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน  
 
พันธกิจ (Mission)  

1.) จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มคีุณภาพ มาตรฐาน  
2.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ความเช่ียวชาญตามสาขาอาชีพ 
3.) ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลิตส่ือเทคโนโลยี พฒันาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ  
4.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.) ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
2.) ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบ 
3.) ผู้เรียนมีโครงการ โครงงานวิชาชีพ แผนธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
4.) ผู้เรียนได้น าวิชาชีพมาใช้บริการชุมชน 
5.) ผู้เรียนมีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
6.) มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับการจัดการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
7.) มีห้องการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และอาคารปฏิบัติการด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
8.) มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 
9.) มีการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชนและ

ชุมชน 
10.) มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จัดการเรียนการสอนแกน

มัธยม การเรียนการสอนทวิศึกษาและการจัดฝึกอบรมและวิชาชีพ 
11.) สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมสมดุลธรรมชาติและเอ้ือต่อการเรยีนรู้ 
12.) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพ

การปฏิบัติงาน 
13.) ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ 
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14.) ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ 
15.) ประชาชนนอกระบบการศึกษามีโอกาสได้รับการศึกษาทางวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
16.) มีระบบบริหารการจัดการของแผนกวิชา 
17.) มีการบริหารการจัดการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา มีการบูรณาการอย่างเชิงระบบ 
18.) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19.) มีการบริหารการจัดการให้ยึดหลักการมี ส่วนและเกิดความคุ้มค่าโดยใช้สถานศึกษาคุณภาพและ

สถานศึกษาพอเพียงเป็นตัวขับเคล่ือน 
20.) มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ี

ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
21.) มีศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีหลากหลายให้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

กลยุทธ์และมาตรการ ของวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 

กลยุทธ์ท่ี 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต  
มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  
มาตรการท่ี 2 น าวิชาชีพสู่ชุมชน  
มาตรการท่ี 3 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์วิทยฐานะ  
มาตรการท่ี 1 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ และ 

ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอนการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่  

มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา รวมท้ัง
ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการ 
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในงานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  
 
กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเน้นการมี ส่วนร่วม 
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แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

(TAPC Culture) 
 

SIPLOG 
 

  S Smarrt    คุณภาพ 

  I Innovation   นวัตกรรม 

  P Participation   การมีส่วนร่วม 

  lO Learning Organization  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  G Good-governance college สถานศึกษาธรรมาภิบาล 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

(TAPC Culture) 
 

S Smarrt  คุณภาพ 
  

 k knowledge ความรู้ 

 c competency สมรรถนะ 

 m moral  คุณธรรม 

 s service mine จิตอาสา 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

(TAPC Culture) 
 

I Innovation นวัตกรรม 
  

 i initiative  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 c creative  การสร้างสรรค์ ประดษิฐ ์

 r research  การวิจัย 

 v vocational project จิตอาสา 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

(TAPC Culture) 
 

P Participation  การมีส่วนร่วม 
 

 t teamwork  การท างานเป็นทีม 

 c cooperation network เครือข่ายความร่วมมือ 
 

LO Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  

 k knowledge management การจัดการความรู ้

 v vocational learning  ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565) 

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

(TAPC Culture) 
 

G Good-governance college สถานศึกษาธรรมาภิบาล 
  

 f fair  เสมอภาค 

 t transparent โปร่งใส 

 e efficiency ประสิทธิภาพ 

 r responsibility รับผิดชอบ 

 I it network เครือข่ายสารสนเทศ 
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2565 

จุดเน้น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา  

1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
2. การส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อาเซียน  
3. พัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างความรู้ของผู้เรียน  
4. เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมการจัดท าสร้าง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ของ

นักเรียน นักศึกษา ครูในสถานศึกษา  
5. สถานศึกษาควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน  
6. จัดสรรเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือในกลุ่มอาเซียนอย่างเหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ 

ความโดดเด่น 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน / รางวัล/ เกียรติยศ / ช่ือเสียง)  

1. ครูผู้สอนของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  
2. มีสถานประกอบการเพียงพอท่ีร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. สถานศึกษามีอัตราส่วนของครูผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนอยู่ในระดับสูง (ครู 1 คน : ผู้เรียน 18 คน)  
4. องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า ได้รับคัดเลือกเป็น หน่วย

มาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
5. นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานท้ังในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2551 
6. สถานศึกษาบริหารจัดการดูแลผู้เรียนด้วยระบบติดตามผู้เรียนโปรแกรม SMIS อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
8. สถานศึกษาบริการจัดการดูแลผู้เรียนระบบติดตามผู้เรียนด้านโปรแกรม SMIS อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจท่ี 1 จัดและส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระบบทวิภาคี ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานท า 

      1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถานประกอบการ 
      1.1.2 โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ 

               1.1.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนสู่แบบมุ่งสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและ                  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท่ีในประเทศภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล 
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              1.2.1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและ                
ระดับสากล 

     1.2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของครูและบุคลากร 
     1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

                1.3.1 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพสอดคล้อง
กับสถานประกอบการ 

       1.3.2 โครงการฝึกอบรมแผนกวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา 
       1.3.3 โครงการฝึกพัฒนาด้านวิชาชีพในสถานประกอบการสู่วิชาชีพท่ีมั่งคงและได้มาตาฐาน 

 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัยและสามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

2. ครูสายวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ 
3. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 

2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งศูนย์อาชีพ 
2.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติคุณของครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
2.1.3 โครงการสนับสนุนส่งเสริม นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ความร่วมมือสถาน
ประกอบการและชุมชน  

2.2.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.2 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวดผลงานนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 2.3.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานวิจัยและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.3.2 โครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ งานวิจัย นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3.3 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศและสถานประกอบการ 
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พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 

3.1.1 โครงการจัดเตรียมการสอนโดยใช้โครงการเน้นฐานการเรียนรู้ (Project Beaded Learning)   
3.1.2 โครงการสนับสนุนงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงการวิชาชีพผู้เรียน 
3.1.3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวดผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมความรู้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการ 

3.2.1 โครงงานพัฒนาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 
3.2.3 โครงการเพื่อพูนความรู้ทักษะวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน 

 
พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยการบวนการเชิง
คุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

4.1.1 โครงการgเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาท่ัวไปและต่างประเทศ   
4.1.2 โครงการสะดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
4.1.3 โครงการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาด้านให้มีความรู้อาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง 

4.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิด
ทักษะและคุณลักษณะท่ีต้องการแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4.2.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ในการจัดการหลักสูตร
ด้านวิชาชีพ 

4.2.3 โครงการสร้างประสบการณ์การอาชีวศึกษาเฉพาะทางทักษะการปฏิบัติทักษะเฉพาะทางในสาขา
วิชาชีพทุกสาขา 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกของความร่วมมือทางวิชาชีพของหน่วยงานสถานศึกษา
ระดับประเทศ 

4.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
4.3.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการหลักสูตร

ด้านวิชาชีพ 
4.3.3 โครงการสร้างเครือข่ายเป็นศูนย์ของความร่วมมือของภูมิภาค 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พันธกิจท่ี 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา 
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจดัการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระบบทวิภาคี ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานท า 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย 
 

2562 2563 2564 2565 

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
สู่สถานประกอบการ 
 
 
1.1.2 โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
 
 
1.1.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนสู่
แบบมุ่งสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรง
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพ
จ ริ ง ก า รป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น สถ า น
ประกอบการ 
 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกอบรม
และบริการวิชาชีพเพื่อ เพิ่มพูน
ความสามารถด้านคุณธรรมใน
วิชาชีพ 

1.1 มีจ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ของสถานศึกษาจ านวน 5 หลักสูตร 
 
 
1.2 มีผู้เรียนแต่ละระดับช้ันมีที่ผ่านการเรียนรู้
แ ละ ฝึ ก ป ระ สบ ก า ร ณ์ อ า ชีพ ใน ส ถ า น
ประกอบการ ร้อยละ 100 
 
1.3 มีจ านวนครูที่ ได้รับการส่งเสริมในการ
จัดท าคุณภาพแผนการจัดการสอนแบบมุ่ง
สมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 

1.1จ านวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอา ชีพขอ ง
สถานศึกษา 
 
1.2ร้อยละของผู้เรียนแต่
ละระดับช้ันที่ ผ่านการ
เรียนรู้และที่ฝึกประสบ
การที่สถานประกอบการ 
1.3 ร้อยละของครูที่
ได้รับการส่งเสริมในการ
จัดท าแผนการจัดการ
อ า ชี พ แ บ บ มุ่ ง เ น้ น
สมรรถนะบูรณาการ 
 

2 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
85 
 
 
 
85 
 

4 
 
 
 
95 
 
 
 
90 
 

5 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พันธกิจท่ี 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา 
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจดัการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมท่ีไปประเทศภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย 
 

2562 2563 2564 2565 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้เรียนใน
สถานประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 
        
1.2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของครูและบุคลากร 
         
 
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร 
 

1.2.1 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก
ประสบการณ์อาชีพในระดับภูมิภาค
ระดับอาเซียนและระดับยุทธศาสตร์
จ าแนก 
1.2.2 จ านวนครูและบุคลากรได้เข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านวิชาชีพในภูมิภาคต่างๆ 
 
1.2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เทคนิคผ่านทางวิชาชีพ
และการส่ือสาร 

1.2.1 มีสถานประกอบการใน 
ระดับภูมิภาคจ านวน 7 แห่ง 
ระดับภูมิภาคอาเซียนจ านวน 5 แห่ง 
ระดับยุทธศาสตร์จ านวน 3 แห่ง 
1.2.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ ร้อยละ 
90 
 
1.2.3 ครูและบุคลากรผ่านการประเมินผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวนร้อยละ 
75 

1.2.1 จ านวนสถาน
ป ระ ก อ บ ก า ร ที่ เ ป็ น
เครือข่ายความร่วมมือ 
 
1.2.2 จ านวนครูและ
บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์และพัฒนา
ตามเกณฑ์ 
1.2.3 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ ผ่ าน เกณฑ์ประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

7 
 
 
 
70 
 
 
 
60 
 
 
 

8 
 
 
 
80 
 
 
 
65 
 
 

10 
 
 
 
85 
 
 
 
70 
 

15 
 
 
 
90 
 
 
 
75 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา 
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจดัการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย 
 

2562 2563 2564 2565 

1.3.1 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพสอดคล้องกับ
สถานประกอบการ 
 
 
1. 3 . 2  โครงการ ฝึกอบรมแผนกวิ ชา ชีพด้ าน
อาชีวศึกษา 
 
1.3.3 โครงการฝึกและพัฒนาด้านวิชาชีพในสถาน
ประกอบการสู่วิชาชีพที่มั่นคงและได้มาตรฐาน 

 
 

1.3.1 เพื่ อพัฒนาหลัก สูตรฐา น
สมรรถนะวิชาชีพในทุกสาขางานส่งใน
สถานประกอบการให้สามารถใช้การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.2 เพื่อจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ใช้
เทคโนโลยีและได้มาตรฐานสากล
ให้กับครู นักเรียนและชุมชน 
1.3.3 เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับ
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและชุมชน 

 

1.3.1 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ผ่านการ
รับรองและประกาศใช้ จ านวน   7  
หลักสูตร 
 

 
1.3.2 มีรายวิชาท่ีน ามาฝึกอบรมให้กับครู 
นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จ านวน 
10 รายวิชา  
1.3.3 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านวิชาชีพและ
น าไปประกอบอาชีพ 200 คน 

1.3.1 จ านวนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ของสถานศึกษา 
 
 
1.3.2 จ านวนรายวิชาที่
ทันสมัยมาใช้ฝึกอบรม 
 
1.3.3 จ านวนผุ้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

3 
 
 
 
 
7 
 
 
170 

4 
 
 
 
 
8 
 
 
175 

5 
 
 
 
 
9 
 
 
180 

7 
 
 
 
 
10 
 
 
200 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย 
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย 
6.  

กลยุทธ์ท่ี 2.1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย 
 

2562 2563 2564 2565 

2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
ศูนย์อาชีพ 
 
 
2.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติคุณของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
 
 
2.1.3 โครงการสนับสนุนส่งเสริม นวัตกรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

2.1.1 เพื่ อ ส่ง เ ส ริ ม ให้ ค รูแ ต่ ล ะ
สาขาวิชาน าความรู้มาพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในระดับแผนกวิชา และ
ระดับ TK Park ประจ าวิทยาลัยฯ 
2.1.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
สร้างองค์ความรู้ในแบบผลงาน เพื่อ
เข้าประกวดและแข่งขัน 
 
2.1.3 เพื่อให้ครูท างานร่วมระหว่างครู 
นั ก เ รี ย น  ชุ ม ช น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการผลิตนวัตกรรมในแต่ละ
รายวิชา 

2.1.1 มีศูนย์ฝึกอาชีพจ านวน 5 ศูนย์ 
ภายในสถานศึกษา    
 
 
2.1.2 มีครู และบุคลากรได้รับการเชิดชู
เกียรติ ร้อยละ 95 
 
 
2.1.3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้าง โดย
ครู นั กเรียน และสถานประกอบการ 
จ านวน 30 ผลงาน 

2.1.1 จ านวนศูนย์ฝึก
อ า ชี พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
 
2.1.2 จ านวนร้อยละ
ของครู และบุคลากรที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
2.1.3 จ านวนนวัตกรรม
ของครูและบุคลากรที่
ได้ รับคัด เ ลือก ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

2 
 
 
 

75 
 
 
 

25 

3 
 
 
 

80 
 
 
 

27 

4 
 
 
 

85 
 
 
 

28 

5 
 
 
 

95 
 
 
 

30 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย 
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ความร่วมมือสถานประกอบการและชุมชน  
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย 
 

2562 2563 2564 2565 

2.2.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
2.2.2 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวด
ผลงานนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

2.2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ทั้ งปริมาณ 
และคุณภาพ 
 
 
2.2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษา
มีผลงานร่วมเข้าประกวดในระดับ
สถานศึกษา และระดับภาค 
 
      

2.2.1 มีผลงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวนร้อยละ 95  
 
 
      
2.2.2 มีผลงานของครู และนักเรียน 
นักศึกษา จ านวนร้อยละ 95 
 
 
 

2.2.1 ร้อยละผลงาน
นวัตกรรมของครู และ
บุคลากร 
 
      
2.1.2 ร้อยละผลงานที่
เ ข้ า ร่วม เผยแพ ร่ขอ ง
สถานศึกษาของค รูมี
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ
สถ า น ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
จังหวัด และระดับภาค 
 
      

75 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย 
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

2.3.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม่และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
         
 
 
2.3.2 โครงการเพื่ อ เพิ่มพูนทักษะ งานวิ จั ย 
นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         
2.3.3 โ ค ร ง ก า รศึ ก ษ า ดู ง า น ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย
ต่างประเทศและสถานประกอบการ 

 

 

2.3.1 เพื่อน า SAR  IDPLAN,PLCของ
ครูแต่ละคนมาใช้พัฒนาเ ข้าสู่วิทย
ฐานะของแต่ละคน 
 
 
2.3.2 เพื่อให้ครูน าทักษะวิชาชีพมา
พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 
  
2.3.3 เพื่อจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอน    

2.3.1 จ านวนปริมาณงานเชิงคุณภาพของ
ครูมีได้ผ่านการพัฒนาตามระบบ ID PLAN 
และ PLC ที่มีคุณภาพ และรับโดยคุรุพัฒน์ 
จ านวนร้อยละ 90  
 
 
2.3.2 จ านวนร้อยละของครูที่น าองค์
ความรู้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม จ านวน
ร้อยละ 75 
2.3.3 มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 
จ านวน 4 แห่ง 
 
 

2.3.1 จ านวนร้อยละ
ของ ครูที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะรูปแบบ ID 
PLAN และ PLC ตาม
วิทยฐานะ  
2.3.2 จ านวนครูที่น า
ผลงานมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน 
 
2.3.3 จ านวนครูที่ผ่าน
การพัฒนาศึกษา และ
น ามาพัฒนาสถานศึกษา
ได้ 

85 
 
 
 
 

60 
 
 
 
1 

90 
 
 
 
 

70 
 
 
 
3 

90 
 
 
 
 

70 
 
 
 
3 
 

90 
 
 
 
 

75 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ร่วมสร้างส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรมน าสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย ์
4. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานวิจัย ส่ิงประดษิฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขันประกวดในระดบัสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาต ิ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

3.1.1 โครงการจัดเตรียมการสอนโดยใช้โครงการ
เน้นฐานการเรียนรู้ (Project Beaded Learning)   
 
 
3.1.2 โครงการสนับสนุนงานวิ จัย ส่ิงประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงการวิชาชีพผู้เรียน 
 
 
 
3.1.3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวด
ผลงาน งานวิ จัย และนวัตกรรมของนัก เรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

3.1.1 เพื่อให้ครูน าวิธีการสอนรูปแบบ 
PBL มาใช้สอนทุกรายวิชา 
 
 
3.1.2 เพื่ อ ใ ห้ ค รูและนัก เ รียน มี
ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม 
 
 
3.1.3 เ พื่ อ น า ผล ง าน วิ จั ย แ ละ
นวัตก รรมของค รูและบุคลากรทา
การศึกษามาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

3.1.1 มีรายวิชาที่ครูใช้สอนรูปแบบ PBC 
จ านวน ร้อยละ 100 
 
 
3.1.2 มีผลงานวิจัยและมีส่ิงประดิษฐ์ของ
ครู จ านวนร้อยละ 100 
 
 
 
3.1.3 มีผลงานของค รูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน ร้อลละ100 

3.1.1 จ านวนรายวิชาที่
จัดก ารเรียนการสอน
เป็นเร่ือง เป็น ช้ินงาน 
เป็นโครงการ  
3.1.2 มีจ านวนร้อยละ
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
ส่ิงประดิษฐ์ต่อภาคเรียน
ต่ อ ค น ข อ ง ค รู แ ล ะ
นักเรียน  
3.1.3 ร้อยละของค รู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีการเผยแพร่ 
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80 
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90 
 
 
 
 
90 

100 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ 

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ 
6. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
7. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ร่วมสร้างส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรมน าสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย ์
8. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานวิจัย ส่ิงประดษิฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขันประกวดในระดบัสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาต ิ

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมความรู้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

3.2.1 โครงงานพัฒนาห้อง เ รียน รู้ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 
 
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการและทีท่ันสมัยและรวดเร็ว 
 
 
3.2.3 โครงการเพื่อพูนความรู้ทักษะวิชาชีพและ
สร้างนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน 

 
 

3.2.1 เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนอัจฉริยะทุกแผนกวิชา 
 
3.2.2 เพื่อน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย และ
รวดเร็ว 
 
3.2.3 เพื่อน าความ รู้ทักษะ และ
นวัตกรรมมาเป็นฐานการเรียนรู้    

3.2.1 จ านวนห้องเรียนที่พัฒนามาเป็น
ห้องเรียนอัจฉริยะจ านวน 6 ห้อง  
 
3.2.2 จ านวนห้อ ง/พื้ นที่ ที่ ใ ช้ ระบบ
เทคโนโลยี จ านวน 5 แห่ง 
 
 
3.2.3 รายวิชาที่น าความรู้ ทักษะและ
นวัตกรรมมาเป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 
10 รายวิชา 
 

3.2.1 จ านวนห้องเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.2.2 จ านวนพื้นที่การ
ให้ บ ริ ก า ร  แ ละก า ร
จั ด ก า ร และจ าน ว น
ห้องเรียน 
3.2.3 จ านวนรายวิชาที่
พัฒนาความรู้  ทักษะ
ด้วยระบบสารสนเทศ 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ 
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานท่ีเก่ียวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา 
5. เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยการบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

4.1.1 โครงการเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อ
ความร่วมมือ ในการจั ดอา ชีวศึ กษาทั่วไปและ
ต่างประเทศ   
 
 
4.1.2 โครงการสะดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 
 
4.1.3 โครงการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายสถานศึกษา 

 
 

4.1.1 เพื่ อ ส ร้าง เครือ ข่ายสถาน
ประกอบการทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 
 
4.1.2 เพื่อน าองค์ความรู้จากบุคคล 
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มาร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
4.1.3 เพื่อน ารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ    

4.1.1 มีสถานประกอบการภายในประเทศ 
จ านวน 40 แห่ง และต่างประเทศ จ านวน 
5 แห่ง 
 
 
4.1.2 มีจ านวนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนร้อยละ 90 
 
 
4.1.3 มีจ านวนสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 12 แห่ง 
 

 4.1.1 จ านวนสถาน
ป ระ ก อ บ ก า ร ที่ เ ป็ น
เครือข่าย 
     - ภายในประเทศ 
     - ต่างประเทศ 
4.1.2 จ านวนร้อยละ
ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.1.3 จ านวนสถาน
ประกอบการของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

1 
 
 
 
 

75 
 
 

 
7 

3 
 
 
 
 

80 
 
 

 
9 

4 
 
 
 
 

85 
 

 
 

10 
 

5 
 
 
 
 

90 
 
 

 
12 



43 
 

ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ 
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานท่ีเก่ียวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา 
5. เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านอาชีวศึกษาจากกับภาคเอกชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

4.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้และ
ประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เกิดทักษะและคุณลักษณะที่ต้ องก ารในแต่ละ
วิชาชีพ 
4.2.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งและประสาน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
หลักสูตรด้านวิชาชีพ 
4.2.3 โครงการสร้างประสบการณ์การอาชีวศึกษา
เฉพาะทางทักษะปฏิบั ติ งานตามสาชางาน ( 
Spceialized Skills)เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

 
 

4.2.1 เพื่อให้ครูได้ รับความรู้ด้าน
วิชาชีพเฉพาะทางที่ มีคุณภาพต่อ
สถานศึกษา 
 
4.2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพ 
 
4.2.3 เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพทุกสาขา 

4.2.1 จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาจ านวน 
ร้อยละ 80 
 
 
4.2.2 จ านวนหลักสูตรที่ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาชีพจ านวน 12 หลักสูตร 
 
4.2.3 จ านวนรายวิชาที่พัฒนาทักษะ
เฉพาะทางจ านวน ร้อยละ 90 

4.2.1 จ านวนร้อยละ
ข อ ง ค รู ที่ ผ่ า น ก า ร
ประเมินตามเกณฑ์ 
 
4.2.2 จ านวนหลักสูตรที่
ร่วมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาชีพ 
4.2.3 จ านวนร้อยละ
ของรายวิชาที่ พัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง 
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ 
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานท่ีเก่ียวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา 
5. เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกของความร่วมมือทางวิชาชีพของหน่วยงานสถานศึกษาท่ีภายในและต้องการ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การด าเนินงานและ
เป้าหมาย 

 

2562 2563 2564 2565 

4.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
อาชีพเน้นการวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 
4.3.2 โครงการเทียบประสบการณ์ตามความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการท างานหรือการเรียน
ในวิธีอื่น(Recognition of prior learning – RPL 
หรือ Validatior of Expesiencs) 
4.3.3 โครงการสร้างศูนย์เครือข่ายของความร่วมมือ
ของภูมิภาคตามสาขางาน 

 
 

4.3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
กับสาขางานและผ่านการวิ เคราะห์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.3.2 เพื่อให้ ผู้เ รียนมาเทียบโอน
รายวิชาหรือการท างานมาเทียบตาม
หลักสูตร 
4.3.3 เพื่อสร้างศูนย์เครือข่ายการ
ประสานกับสถานประกอบการทุก
สาขางาน 

4.3.1 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ 
40 หลักสูตร 
 
4.3.2 ร้อยละสาขารายวิชาที่ ผ่านการ
เทียบโอน จ านวน ร้อยละ 80 
 
4.3.3 มีสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย 
100 แห่ง 

4.3.1 จ านวนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่เกิดการ
วิเคราะห์ 
4.3.2 จ าน วน ร้ อยละ
รายวิชา/ประสบการณ์ที่
ผ่านการเทียบโอน 
4.3.3 จ าน วน ร้ อยละ
ของสถานประกอบการ
ที่ ร่ ว ม เ ป็ น ส ม า ชิ ก
เครือข่ายของศูนย์ 

    

https://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_prior_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_prior_learning
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