ก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

บทนา
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ ว ป่ า พ.ศ. 2562-2565 (แผน 4 ปี )
เป็นกรอบแนวคิ ด ทิศ ทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บุค ลากรทุกฝ่า ยนัก เรียน นักศึกษา
ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัด ทาแผนปฏิบัติก ารประจ าปีการศึกษาต่อไป
กรอบแนวคิ ด ใน กา ร จั ด ท า แผนพั ฒน าการ จั ด กา รศึ ก ษ า ของ สถาน ศึ ก ษา พ .ศ . 2562-2565
(แผน 4 ปี) จัดทาภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่า ด้วยความมุ่ง หมายและ
หลักการในการศึกษา มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบู รณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจ ริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่า งมีค วามสุข มาตรา 7 ระบุ ว่า ในกระบวนการเรี ยนรู้ต้องมุ่ง ปลูกฝัง จิต สานึกที่ถูกต้อ ง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัต ริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จักรักษา
และส่ ง เสริม สิ ทธิ หน้ า ที่ เสรีภ าพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศั ก ดิ์ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีค วามสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จั กพึ่ง ตนเอง มีค วามริเริ่ ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสัง คมอื่น ทั้ง นี้ต้องอาศัย
การด าเนินงานในหมวด 2 – 9 ที่ว่า ด้วยสิทธิและหน้า ที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่า งมั่นคงเกิด ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัด การ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่ง เสริมในการใช้ ทรัพยากรระหว่า งสถานศึกษา
ในสถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้อง
การของประชาชนทั้งสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิด การ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กาหนด
วิสัยทั ศ น์( Vision) ไว้ ดังนี้ “คนไทยทุ กคนได้รับ การศึ กษาและเรียนรู้ต ลอดชีวิ ต อย่า งมีคุ ณ ภาพ
ด ารงชีวิต อย่ า งเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณ ลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณ ธรรม จริยธรรม รู้รักสามัค คี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้า วข้า มกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา
(CriticalThinking and Problem Solving) ทักษะด้า นการสร้า งสรรค์และนวัต กรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่า งกระบวนทัศ น์ (Cross – cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้า นการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่ า ทันสื่อ (Communications, Information and Media
Literacy) ทัก ษะด้ า นคอมพิว เตอร์ และ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (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 ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 53
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุก คนเข้ า ถึ ง การศึก ษาที่ มีคุ ณ ภาพและมี มาตรฐานอย่า งทั่ วถึ ง ( Access)
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่า ใช้จ่า ย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีด ความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัด ที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีค ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่า นเกณฑ์ค ะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ( Programme for International Student Assessment
:PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและ
บรรลุเ ป้า หมาย (Efficiency) มีตั วชี้วั ด ที่ สาคัญ เช่ น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ ก ที่ไ ม่ผ่า นเกณฑ์
การประเมิน คุณ ภาพภายนอกลดลง มี ระบบการบริห ารงานบุ ค คล ครูแ ละบุค ลากร ทางการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่ง เสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษาเป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้ า วทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น พลวัต และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่ง หมาย และเป้า หมายดัง กล่า ว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้า หมายและตัวชี้วัด เป็น
5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และ
ระยะ5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

ง

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึด คุณ ภาพ คุณ ธรรม ความร่วมมือ จิต อาสา จรรณยาบรรณ
วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอศ.) ได้
จัดทายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
(2) 5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

จ

คานา
สานั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา เป็ น องค์ก รที่ มี เ ป้า หมายในการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้เป็ นบุคคล
ที่มีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้ง มีคุณ ลักษณะที่พึ่ง ประสงค์ มีสมรรถนะ
วิชาชีพและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สามารถนาทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
สร้างผลผลิตและรายได้ เกิด การพัฒนาอาชีพอย่า งมั่นคงและยั่ ง ยืน และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ฉบับที่ 12 และความต้องการกาลังคนของภาคเศรษฐกิจทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546)
จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่ง ขันของ
อุตสาหกรรมหลัก ทาให้ประเทศไทยกาลังประสบปัญ หาแรงงาน ทั้ง ในเชิง ปริมาณและคุณ ภาพ และพบว่า
สาเร็จ การศึกษาที่เข้ า สู่ต ลาดแรงงานยัง มีคุณ สมบัติ ไ ม่สอดคล้ องกับความต้องการของภาคอุ ต สาหกรรม
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ ว ป่ า ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั บ ตั้ ง แต่ ก ารปร ะกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุใ ช้ใ นหมวด
6 ว่าการจัดทากรอบคุณวุฒิเป็นเครื่องมือของการประกันคุณ ภาพในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2556) ได้
กาหนดมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ได้ ม อบหมายให้ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ ว ป่ า
เป็นสถานศึกษาในการวางแผนด้า นการผลิต และพัฒนากาลัง คน เพื่อมุ่ง พัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน ซึ่ง วิทยาลัย
การอาชีพตะกั่วป่าได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างและผลิตกาลัง คนอาชีวศึกษา ด้า นเทคโนโลยีใ ห้มีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน” ที่จ ะช่วยให้การผลิต กาลัง คนมีค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีอาชีพที่ชัด เจนและมีค่า ตอบแทนตามสมรรถนะ ซึ่ง จะเป็น
สิ่งจูงใจให้สังคมเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา ด้า นอาชีวศึกษา ในยุค ไทยแลนด์ ตามภารกิจ หลักที่ต้ อง
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายวิทยาลัย ฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึ กษาในระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2562-พ.ศ.2565) เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติและนาแผนพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนการดาเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่มีรูปแบบที่มั่นคงทั้ง ประเมินผลทั้ง ด้า นบริหารและคุณ ภาพได้อย่า งชัด เจนตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและมาตาฐานการอาชีวศึกษาตลอดจนการประกันคุณ ภาพระดับ
สากลได้

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ตุลาคม 2561

ฉ

คาชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-พ.ศ.2565 ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
1. ข้อมูลพื้น ฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ประวัติของสถานศึกษา ขนาดและที่ตั้ง ปรัชญา
วิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตราสัญญาลักษณ์ วิทยาลัย ข้อมูลบุค ลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลสถานที่ตั้ง ผังที่ตั้งวิทยาลัย แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึ กษา
2. มาตาฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยมาตรฐานที่
1 ด้านผลการจัดการศึกษามี 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษามี 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี 4 ตัวบ่ง ชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้า นการประกันคุณ ภาพ
ภายในมี 2 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการศึกษามี 6 ตัวบ่งชี้
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 พันธกิจที่ 1, 2, 3 และ 4
6. ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้า หมาย ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้ง นี้ ทั้ง 6 ส่วนเป็นข้อมูลที่นามาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินการปฏิบัติต ามแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และการประกันคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการศึกษาทางวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสามารถจัด การสอนวิชาชีพ และฝึกอบรมอาชีพ ทุกประเภท
วิชาชีพ ความพร้อม และความต้องการของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา เช่น ประเภทวิชาอุต สาหกรรม พาณิชยกรรม บริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว คหกรรม หรื อ เกษตรกรรม โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
"วิทยาลัยการอาชีพ" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะตั้ง วิทยาลัยเพิ่มเติมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ตามโครงการจัด ตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ" และได้
ประกาศจัด ตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า " ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการดัง กล่า วมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสมกับวิชาความสนใจ ความถนัด และรู้จักเลือก
อาชีพที่เป็นประโยชน์กับ ตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษาได้รับมอบที่ดินจานวน 50 ไร่ จากกองมรดก
"นายสมบัติ บุญสูง" และ แต่งตั้ง นายการุณ สามสุวรรณ ทาหน้า ที่ ผู้อานวยการวิทยาลัย และด ารงต าแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เวลา 09.59 น. ได้ทาพิธี
เปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โดยมี ฯพณฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีประจ าสานักนายกรัฐ มนตรี
เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจ าก นายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายสมศักดิ์ สุหร่า ยคิมหั นต์
ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ นายอานวย รองเงิน ผู้ว่า ราชการจัง หวัด พัง งา นายประเสริฐ กวดกิจ การ
นายอาเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจานวนมาก
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชี พตะกั่วป่า ชื่อภาษาอัง กฤษ Takuapa Industrial and
Community Eduction College ที่ตั้ง 41 หมู่ที่ 6 ถนนตะกั่วป่า - พัง งา ต าบลตาตัว อาเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7645-5085 เบอร์โทรสาร 0-7645-5085
1.3 ปรัชญาวิทยาลัย
ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
“ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาหน้าวิชาการ สมานสามัคคี”
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1.4 อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า “จิตอาสา มีสัมมาคารวะ”
1.5 เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า “ยิ้ม ทัก สวัสดี”
1.6 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

ภาพที่ 1-1 รูปเสมาธรรมจักร
ความหมายของตราสัญลักษณ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้าเลิศแห่งปัญญา
ดอกบัวที่บานพ้นน้า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
กนกเปลว (ซึ่งมี ต้นกาเนิด มาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่า งไสว โชติช่ว ง
ตลอดเวลา
อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้า นล่า งย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค) หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้ง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
ความล้าเลิศ ทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีง าม โอบล้อมด้วยความจริง อันประเสริฐ
4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่า งไสวโชติช่วงของปัญ ญา ที่ไ ด้รับการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง
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2.ข้ อมูลบุคลากร
ตารางข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

ภาพที่ 1-2 รูปข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 60

แผนภูมิข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ
ตะกั่วป่ า
ผู้บริ หาร

ข้ าราชการครู

ลูกจ้ างประจา

ลูกจ้ างชั่วคราว
13%
25%

59%
3%

ที่มา : งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
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3.ข้ อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.จานวนนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่ า มีนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดังรายละเอียดในตาราง
ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาพที่ 1-3 ภาพข้อมูลนักเรียน
ที่มา : งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2560)
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
2.3หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.3หลักสูตร ปชด.
2.4หลักสูตระยะสั้น ตชด
2.4หลักสูตรอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

2,200 คน
1,000 คน
620 คน
.............คน
.............คน
.............คน
580 คน

4. ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและสาขางานที่เปิดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ได้จัด การเรียนการสอนรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา และ
เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขางานการโรงแรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 การขับรถยนต์
3.2 การบริการจักรยานยนต์
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3.3 โปรแกรมสาเร็จรูปเบื้องต้น
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
ที่มา : งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
5. ข้อมูลอาคารสถานที่
เนื้อที่ของสถานศึกษา
50
มีอาคารรวมทั้งสิ้น
10 หลัง
1. อาคารอานวยการ
2. อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน
3. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
5. อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
6. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์
7. อาคารปฏิบัติการโรงแรม
8. อาคารศูนย์วิทยบริการ
9. อาคารกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
10. อาคารอเนกประสงค์

ไร่
มีห้องทั้งสิ้น

82 ห้อง ได้แก่
จานวน 1 หลัง 12 ห้อง
จานวน 1 หลัง 5 ห้อง
จานวน 2 หลัง 9 ห้อง
จานวน 1 หลัง 21 ห้อง
จานวน 1 หลัง 6 ห้อง
จานวน 1 หลัง 2 ห้อง
จานวน 1 หลัง 16 ห้อง
จานวน 1 หลัง 8 ห้อง
จานวน 1 หลัง 1 ห้อง
จานวน 1 หลัง 2 ห้อง
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6.ผังวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รูปภาพ 1-4 แผนผังวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

แผนผัง แสดงบริเวณวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รายละเอียดประกอบผังบริเวณ
1. อาคารอานวยการ
2. อาคารโรงฝึกงาน เทคนิคพื้นฐาน ช่างยนต์
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (3 ชั้น)
4. อาคารโรงฝึกงาน ช่างไฟฟ้า
5. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์
6. อาคารปฏิบัติการโรงแรม 4 ชั้น
7. อาคารศูนย์วิทยบริการ
8. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์
9. บ้านพักผู้อานวยการ 41/1
10. บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 41/2 ถึง 41/7
11. บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 41/8 ถึง 41/13
12. บ้านพักเจ้าที่
13. สุขาชาย
ที่มา งานอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

14. ถนนภายในวิทยาลัย
15. ลาห้วย บึง
16. สนามฟุตบอล
17. สนามตะกร้อ
18. หลังคาลานกิจกรรม
19. เสาธงชาติ
20. พระวิษณุกรรม
21. อาคารอเนกประสงค์
22. อาคารพัสดุกลาง
23. อาคารจอดรถ
24. อาคารฝึกปฏิบัติงานล้างรถ
25. พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน จานวน 15 ไร่
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รูปภาพ 1-5 แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
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บทที่ 2
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พ.ศ.2561
วิท ยาลั ยการอาชีพ ตะกั่ ว ป่า ได้ ก าหนดมาตรฐานการจั ด การศึ กษาของวิท ยาลั ย การอาชี พตะกั่ว ป่ า
พ.ศ.2560 ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ การศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่ง ปี
และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จ การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุค คล สถานประกอบการ
หน่วยงานผู้ รับบริ การจากการประกอบอาชี พอิสระของ ผู้สาเร็จ การศึก ษาโดยใช้แ บบสอบถามแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยฯ ใช้แบบสารวจที่มีข้อคาถามตามคุณ ภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิอาชีวศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2560 3 ด้า น คือด้า นคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึง พอใจต่อคุณ ภาพของผู้สาเร็จ การศึกษาเป็นรายบุค คลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จ การศึกษาไปทางานจาก
สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคลสถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามี จ านวนข้อมูลตอบกลับที่ มีผลการประเมิน ความพึง พอใจด้ า นคุณ ลักษณะที่พึ ง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง พอใจด้า นสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูต รกาหนดสาหรับผู้เรียนที่เรียนแบบเต็ม
เวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
สาหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพและระดับประกาศนียบั ต รวิชาชีพชั้นสูง เทียบ
ร้อยละกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น วิทยาลัยฯ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 73 ขึ้นไป
2. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 57 – 72
3. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 41 - 56
4. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 25 – 40
5. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นต่ากว่าร้อยละ 25

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณ ธรรม โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการกาหนดและถือปฏิบัติต าม“คุณ ธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณ ธรรมวิทยาลัยฯ มีคุณ ธรรมอัต
ลักษณ์ “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณ ธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุค ลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจเต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับ สนุนให้ กลุ่มผู้บ ริหาร กลุ่มครู และบุค ลากรทางการศึกษา และกลุ่ ม ผู้เรีย น
ดาเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
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5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีกาหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสัง กัด
คาอธิบาย
สถานศึกษามีความสาเร็จ ในการด าเนินการบริหารจัด การศึกษาตามนโยบายสาคัญ ที่หน่วยงานต้ นสัง กัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุ นจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลสัมฤทธิ์
คุณ ภาพในการด าเนิ นการตามนโยบายส าคัญ ของหน่วยงานต้ นสัง กัด วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจั ด
การศึกษาตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย ดังนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญ ที่หน่วยงานต้นสัง กัด มอบหมายได้อย่า ง
ถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้า ใจในนโยบาย
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย
และดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติด ตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจ กรรมและ
เป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้ง ครูและบุค ลากรทางการศึกษา โดยการส่ง เสริมสนับสนุน
กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ดังนี้
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัต ราก าลั ง ในสถานศึ กษาสัง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาตามหนั ง สื อ ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชนว่า ด้วยการกาหนด
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ค รูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จ บการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรื อสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
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3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ค รูไ ม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชา
การศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึ กษา ส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแ ล ให้มีจ านวนบุค ลากรทางการศึก ษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า ด้วยการกาหนดจานวนครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ของผู้เรียนการส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม การส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกี ฬาและนันทนาการ การส่ง เสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไ ม่รวมค่า ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณ ฑ์ ค่า เสื่อมราคา ค่า จ้า ง ค่า ตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะข องผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัด การด้า นการเงินสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจาปี โดยดาเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามี แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัด สรรงบประมาณเป็ นค่า ใช้จ่า ยของแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่า ยค่า วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด ทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจ กรรมด้า นการรักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัต ริย์
ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพ ระมหากษัต ริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทานุ บารุ ง ศาสนา ศิลปะ
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วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่ง เสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษามีการกากับ
ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการกากับดูแลในการจัด หา
การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูต รการจัด การ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดและมีการนาเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐานข้ อมูล หมายถึง การจั ด เก็บข้อมูล ด้วยคอมพิว เตอร์อย่า งเป็นระบบ เพื่อบารุง รักษาข้อมู ล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความซ้า ซ้อน
ของข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยดาเนินการ
สรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศ น์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส่ง เสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูง านของผู้ เรียนด้า น
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุค คล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรี ยนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุค คล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึ กษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุค คล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณ ฑ์หรือสิ่ง อื่นๆ อย่า งใดอย่า งหนึ่ง หรือหลายอย่า ง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ__

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ต าม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้องสรุปผลการดาเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุน กากับดูแลให้ค รูทุกคนจัด ทาแผนการจัด การเรียนรู้ รายวิชาที่ถูกต้อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยมและคุณ ลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ค รูทุกคนจัด การเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
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3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ค รูทุกคนนาผลจากการวัด ผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัด การเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไ ขปัญ หา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ กลุ่มวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ค รูพัฒนา
รายวิชา โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเดิม เป็นต้น สรุปผลการดาเนินการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ค รูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณ วุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณ วุฒิอ าชีวศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชี พชั้นสูง พ.ศ. 2556 และตามที่
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูต ร
กาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
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ผลสัมฤทธิ์
คุ ณ ภา พใ น การ จั ด กา ร ศึ ก ษา วิ ท ยา ลั ย ฯ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ก า กั บ ดู แ ล กา รจั ด การ ศึ ก ษ า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนีย บัต รวิชาชีพชั้นสูง ให้ถูกต้อง ด าเนินการสรุปผลตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัด การศึกษาระบบทวิภาคีต ามประกาศนียบัต รตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่า นเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จ ากการเข้า รับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุ ก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึก ษาส่ง เสริ ม สนั บสนุน กากับดูแ ลให้ผู้ เรีย นได้รั บรางวัล ประกาศเกี ยรติ คุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่ง เสริมทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง จิต สานึกและเสริมสร้า งการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่ง เสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ
ทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการจัด กิจ กรรมเสริมหลักสูต รวิทยาลัยฯ ส่ง เสริมสนับสนุนให้มีการจัด กิจ กรรมเสริม หลักสูต ร
ดาเนินการสรุปผลตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัด การศึกษาระบบทวิภาคีต ามประกาศนียบัต รตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง
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3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดโดยมีผู้เรียนที่ผ่า นเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก ษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
ผลสัมฤทธิ์
คุณ ภาพในการด าเนินการประกันคุณ ภาพภายในวิ ทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีประเด็นพิจาณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประกันคุณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณ ภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
คาอธิบาย
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่ง ชี้ที่ 1.1 – 4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปัจ จุบันสูง กว่า ในปีที่ผ่า น
มาถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณ ภาพในปีที่ผ่า นมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณ ภาพในปีปัจ จุบัน “ดีมาก”โดยมีค่า
คะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิมถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินกรงานประชาสัมพันธ์
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการติด ต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องรวมถึง การรับฟัง ความ
คิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย วิทยาลัยฯ ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องรวมถึง การรับ
ฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรับฟัง ความคิด เห็นจากสาธารณชนที่มีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรับฟัง ความคิด เห็นจากสาธารณชนที่มีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 3 ช่องทาง
4. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใ ห้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรับฟัง ความคิด เห็นจากสาธารณชนที่มีต่อ
องค์การ อย่างน้อย 4 ช่องทาง
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5. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพั นธ์ เพื่อสร้า งภาพลักษณ์ที่ดีใ ห้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรับฟัง ความคิด เห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ
5 ช่องทาง ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุดศึกษาโดยกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
ห้องสมุด ส่งเสริมให้ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง เรียนรู้ จัด ให้มีโครงสร้า งการบริหารห้องสมุด ที่
ชัดเจน ส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสแก่ครู หรือบุคลากรของห้องสมุดได้รับการพัฒนา นิเทศ กากับ ติด ตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุด ห้องสมุด สถานศึกษา จัด สรรงบงบประมาณในการดาเนินงานของห้องสมุด
จากงบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่ง เสริม สนับสนุน กากับ
ดูแล ดังนี้
1. บริหารงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา
2. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3. ระดับปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์) เพียงพอ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
4. จานวนสาขาวิชาที่มีทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร
5. ระดับคุณภาพในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสากล
6. ระดับคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
7. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
8. ระดับความเหมาะสมของคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการดาเนินกิจกรรมของห้องสมุด
9. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด
10. ระดับคุณภาพในการจัดพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรมภายในห้องสมุด
11. ระดับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะภายห้องสมุด
12. ระดับของความเหมาะสมในการจัด วัสดุ ครุภัณ ฑ์ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่ง อานวยความสะดวก
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
13. ระดับคุณภาพในการร่วมมือระหว่างห้องสมุด
14. ระดับคุณภาพของการใช้เทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
และการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี เพื่อจะได้ให้กาลังกาย
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กาลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ที่
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการด้านงานงานสวัสดิการ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยดาเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากร
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของนักเรียน นักศึกษา
3. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากร
4. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
5. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุค ลากรและนักเรียนนักศึ กษาและ
การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เป็นประจาทุกปี__
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ความสามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้า งเสริม ประสบการณ์เชิง พาณิชย์ ให้มี
ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยดาเนินการ
สรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารของหัวหน้า ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
2. ได้ใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพั ฒนาศักยภาพครู
ที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษาได้รับการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ จานวน ๓ แห่ง
4. นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ในการจัดทาธุรกิจใหม่ จานวน ๓ ธุรกิจ
5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีแผนธุรกิจ เป็นจานวน ๓ แผ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานปกครอง
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่า งกาย จิต ใจ และสติปัญ ญา มี
ระเบียบวินัย ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวังนอกจากดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ หนีเรียน การพนัน ทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรม เป็นปัญ หาสัง คมที่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
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ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานปกครอง วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้า หมาย
และดาเนินงาน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไ ขปัญ หา
ต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
3. มีโครงการป้องกันและบริหารปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อย 3 โครงการ
4. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
5. ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานการเงิน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยยกระดับโครงสร้า งพื้ นฐานทาง
การเงินของวิทยาลัยฯ จัดดาเนินการวิทยาลัยไร้เงินสด CCS (Cashless College for SIACED) (ชื่อย่อสถานศึกษา
SIACED = Soidao Industrial and Community Education College) ทั้ง ระบบ โดย เริ่มต้น จะด าเนินใน
3 ระบบ คือ การใช้จ่า ยสิ้นค้า สหการร้า นค้า การใช้จ่า ยอาหารบริเวณโรงอาหาร การจ่า ยเงินค่า ธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานการเงินวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดงานการเงิน
ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายโครงการมีความรู้เรื่องการออม เป็นเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน
เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงกับชีวิต
2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อเป็น “วิทยาลัยไร้เงินสด”
3. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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บทที่ 3
การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุค ลากรทางการศึกษาได้กาหนดเป้า หมายและ
แผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณ ภาพภายใน สาหรับวิทยาลัยการอาชีพ
ตะกั่วป่า ของสานักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา และการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vistion)
วิท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ ว ป่ า มุ่ ง สร้า งและผลิต ก าลั ง คนอาชีว ศึ กษาด้ า นเทคโนโลยี ให้ มีม าตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1.) จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มคี ุณภาพ มาตรฐาน
2.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ
3.) ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยี พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
4.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal)
1.) ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2.) ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบ
3.) ผู้เรียนมีโครงการ โครงงานวิชาชีพ แผนธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
4.) ผู้เรียนได้นาวิชาชีพมาใช้บริการชุมชน
5.) ผู้เรียนมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
6.) มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับการจัดการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
7.) มีห้องการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และอาคารปฏิบัติการด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา
8.) มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
9.) มีการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชนและ
ชุมชน
10.) มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูต รวิชาชีพระยะสั้น จัด การเรียนการสอนแกน
มัธยม การเรียนการสอนทวิศึกษาและการจัดฝึกอบรมและวิชาชีพ
11.) สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมสมดุลธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนรู้
12.) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
13.) ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ
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14.) ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นามาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่
15.) ประชาชนนอกระบบการศึกษามีโอกาสได้รับการศึกษาทางวิชาชีพอย่างเสมอภาค
16.) มีระบบบริหารการจัดการของแผนกวิชา
17.) มีการบริหารการจัดการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา มีการบูรณาการอย่างเชิงระบบ
18.) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
19.) มีก ารบริ หารการจัด การให้ยึ ด หลัก การมี ส่ว นและเกิ ด ความคุ้ มค่ า โดยใช้ สถานศึก ษาคุณ ภาพและ
สถานศึกษาพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อน
20.) มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริ หารจัด การและการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
21.) มีศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลากหลายให้ประโยชน์
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กลยุทธ์และมาตรการ ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
มาตรการที่ 2 นาวิชาชีพสู่ชุมชน
มาตรการที่ 3 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์วิทยฐานะ
มาตรการที่ 1 พัฒ นาผู้ สอนและบุค ลากรของสถานศึ กษาให้ มีค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอนการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครือข่ายในการจัด การอาชีวศึกษา รวมทั้ง
ส่ง เสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่ง การเรียนรู้ต่า ง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัด การ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลัก สูต รที่ เหมาะสมกับผู้เ รียน มีการพัฒ นาหลั กสูต รให้ส อดคล้ องกั บ
เทคโนโลยีในงานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเน้นการมี ส่วนร่วม
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565)

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
(TAPC Culture)
SIPLOG
S

Smarrt

คุณภาพ

I
P
lO

Innovation
Participation
Learning Organization

นวัตกรรม
การมีส่วนร่วม
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
m
s

competency สมรรถนะ
moral
คุณธรรม
service mine จิตอาสา
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565)

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
(TAPC Culture)
I

Innovation

นวัตกรรม

i

initiative

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

c
r
v

creative
research
vocational project

การสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
การวิจัย
จิตอาสา
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2562-2565)

วัฒนธรรมองค์การ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
(TAPC Culture)
P

LO

Participation

การมีส่วนร่วม

t

teamwork

c

cooperation network เครือข่ายความร่วมมือ

Learning Organization

การทางานเป็นทีม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

k

knowledge management

การจัดการความรู้

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
e
r

transparent โปร่งใส
efficiency
ประสิทธิภาพ
responsibility รับผิดชอบ

I

it network

เครือข่ายสารสนเทศ
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2565
จุดเน้น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพ
2. การส่งเสริมการจัดทาแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อาเซียน
3. พัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างความรู้ของผู้เรียน
4. เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมการจัดทาสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ของ
นักเรียน นักศึกษา ครูในสถานศึกษา
5. สถานศึกษาควรกาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน
6. จัดสรรเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือในกลุ่มอาเซียนอย่างเหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ
ความโดดเด่น
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน / รางวัล/ เกียรติยศ / ชื่อเสียง)
1. ครูผู้สอนของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
2. มีสถานประกอบการเพียงพอที่ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. สถานศึกษามีอัตราส่วนของครูผู้สอนประจาต่อผู้เรียนอยู่ในระดับสูง (ครู 1 คน : ผู้เรียน 18 คน)
4. องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ได้รับคัด เลือกเป็น หน่วย
มาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับเหรียญทอง
5. นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานทั้งในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2551
6. สถานศึกษาบริหารจัดการดูแลผู้เรียนด้วยระบบติดตามผู้เรียนโปรแกรม SMIS อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
8. สถานศึกษาบริการจัดการดูแลผู้เรียนระบบติดตามผู้เรียนด้านโปรแกรม SMIS อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระบบทวิภาคี ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานทา
1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถานประกอบการ
1.1.2 โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ
1.1.3 โครงการส่งเสริมคุณ ภาพการจัด การเรียนสู่แบบมุ่ง สมรรถนะบูรณาการคุณ ธรรมและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ย อมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมที่ในประเทศภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
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1.2.1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล
1.2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของครูและบุคลากร
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย
การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.1 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพสอดคล้อง
กับสถานประกอบการ
1.3.2 โครงการฝึกอบรมแผนกวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา
1.3.3 โครงการฝึกพัฒนาด้านวิชาชีพในสถานประกอบการสู่วิชาชีพที่มั่งคงและได้มาตาฐาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. ครูและบุค ลากรทางการศึกษาได้เพิ่ มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทัน สมัยและสามารถเสริม สร้า ง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. ครูสายวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ
3. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
4. ครูและบุค ลากรทางการศึกษาทางการศึกษาด้า นอาชีวศึกษาได้มีคุณ ภาพและได้รับการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
กลยุทธ์ที่ 2.1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งศูนย์อาชีพ
2.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติคุณของครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
2.1.3 โครงการสนับสนุนส่งเสริม นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ความร่วมมือสถาน
ประกอบการและชุมชน
2.2.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.2 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวดผลงานนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
2.3.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานวิจัยและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 โครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ งานวิจัย นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3.3 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศและสถานประกอบการ
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนานักวิจัยและนวัต กรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน
3.1.1 โครงการจัดเตรียมการสอนโดยใช้โครงการเน้นฐานการเรียนรู้ (Project Beaded Learning)
3.1.2 โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงการวิชาชีพผู้เรียน
3.1.3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวดผลงาน งานวิจัย และนวัต กรรมของนัก เรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมความรู้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการ
3.2.1 โครงงานพัฒนาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและทีท่ ันสมัยและรวดเร็ว
3.2.3 โครงการเพื่อพูนความรู้ทักษะวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยการบวนการเชิง
คุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
4.1.1 โครงการgเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาทั่วไปและต่างประเทศ
4.1.2 โครงการสะดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
4.1.3 โครงการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาด้า นให้มีค วามรู้ อาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชนให้มีค วาม
เข้มแข็ง
4.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ของครูและบุค ลากรทางการศึกษาให้เกิด
ทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการแต่ละสาขาวิชาชีพ
4.2.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ ใ นการจัด การหลักสูต ร
ด้านวิชาชีพ
4.2.3 โครงการสร้า งประสบการณ์การอาชีวศึกษาเฉพาะทางทักษะการปฏิบัติทักษะเฉพาะทางในสาขา
วิชาชีพทุกสาขา
กลยุทธ์ที่ 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกของความร่วมมือทางวิชาชีพของหน่วยงานสถานศึกษา
ระดับประเทศ
4.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
4.3.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด การหลักสูต ร
ด้านวิชาชีพ
4.3.3 โครงการสร้างเครือข่ายเป็นศูนย์ของความร่วมมือของภูมิภาค
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิ ชาชีพที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระบบทวิภาคี ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานทา
การดาเนินงานและ
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 1.1เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ 1.1 มีจ านวนหลัก สูต รฐานสมรรถนะอาชี พ 1.1จานวนหลักสูต รฐาน 2
สู่สถานประกอบการ
และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ต รง ของสถานศึกษาจานวน 5 หลักสูตร
สมรรถนะอาชี พ ขอ ง
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ
สถานศึกษา

3

4

5

1.1.2 โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิช1.2
าชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพ 1.2 มีผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีที่ผ่านการเรียนรู้ 1.2ร้อยละของผู้เรียนแต่ 80
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ
จ ริ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใน ส ถ า น แ ล ะ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ า ชี พ ใน ส ถ า น ละระดั บ ชั้ น ที่ ผ่ า นการ
ประกอบการ
ประกอบการ ร้อยละ 100
เรียนรู้ และที่ฝึ ก ประสบ
การที่สถานประกอบการ
1.1.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัด การเรียนสู่ 1.3 เพื่อ ให้ผู้เรียนมีก ารฝึก อบรม 1.3 มีจ านวนครูที่ ไ ด้รับ การส่งเสริมในการ 1.3 ร้ อ ยละของครู ที่ 80
แบบมุ่ ง สมรรถนะบู ร ณาการคุ ณ ธรรมและหลั ก และบริ ก ารวิ ช าชี พ เพื่ อ เพิ่ ม พู น จัด ท าคุ ณภาพแผนการจั ด การสอนแบบมุ่ ง ได้รับการส่งเสริมในการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสามารถด้ า นคุ ณ ธรรมใน สมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลัก ปรัชญา จั ด ท าแผนการจั ด การ
วิชาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100
อ า ชี พ แ บ บ มุ่ ง เ น้ น
สมรรถนะบูรณาการ

85

95

100

85

90

100
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยให้ไ ด้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมที่ไปประเทศภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
การดาเนินงานและ
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

1.2.1 โครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพ ของผู้เรียนใน 1.2.1 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก
สถานประกอบการในภูมิภ าคอาเซีย นและระดั บ ประสบการณ์อ าชีพ ในระดับภูมิภ าค
สากล
ระดับอาเซี ยนและระดั บยุทธศาสตร์
จาแนก
1.2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้และ 1.2.2 จ านวนครูและบุค ลากรได้เข้า
ประสบการณ์ของครูและบุคลากร
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาชีพในภูมิภาคต่างๆ

1.2.1 มีสถานประกอบการใน
ระดับภูมิภาคจานวน 7 แห่ง
ระดับภูมิภาคอาเซียนจานวน 5 แห่ง
ระดับยุทธศาสตร์จานวน 3 แห่ง
1.2.2 จ านวนครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ ร้อ ยละ
90

1.2.1 จ านวนสถาน 7
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ เ ป็ น
เครือข่ายความร่วมมือ

1.2.2 จ านวนครู แ ละ 70
บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์และพัฒนา
ตามเกณฑ์
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะสื่อ สารภาษาอังกฤษสู่ 1.2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้ 1.2.3 ครูและบุคลากรผ่านการประเมิน ผล 1.2.3 ร้อยละของผู้เรียน 60
ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
ภาษาอังกฤษ เทคนิค ผ่านทางวิชาชีพ การทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวนร้อ ยละ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
และการสื่อสาร
75
ทักษะภาษาอังกฤษ
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8

10

15

80

85

90

65

70

75
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและสถานศึกษา
3. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยให้ไ ด้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
การดาเนินงานและ
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

1.3.1 โครงการส่ งเสริมทัก ษะวิชาชีพ และพัฒ นา 1.3.1 เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐา น
หลัก สูต รฐานสมรรถนะของวิชาชีพ สอดคล้อ งกั บ สมรรถนะวิชาชีพในทุกสาขางานส่ง ใน
สถานประกอบการ
สถานประกอบการให้ สามารถใช้ก าร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 โครงการฝึ ก อบรมแผนกวิ ช าชี พ ด้ า น 1.3.2 เพื่อจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ใช้
อาชีวศึกษา
เทคโนโลยี แ ละได้ ม าตรฐานสากล
ให้กับครู นักเรียนและชุมชน
1.3.3 โครงการฝึกและพัฒ นาด้านวิชาชีพ ในสถาน 1.3.3 เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับ
ประกอบการสู่วิชาชีพที่มั่นคงและได้มาตรฐาน
พนักงาน เจ้าหน้าที่และชุมชน

1.3.1 มีหลักสูต รฐานสมรรถนะที่ ผ่า นการ 1.3.1 จ านวนหลั ก สู ต ร 3

รับ รองและประกาศใช้ จ านวน
หลักสูตร

2565

4

5

7

8

9

10

7 ฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ
ของสถานศึกษา

1.3.2 มีรายวิชาที่นามาฝึก อบรมให้กับครู
นัก เรียน และประชาชนที่สนใจ จ านวน
10 รายวิชา
1.3.3 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านวิชาชีพและ
นาไปประกอบอาชีพ 200 คน

1.3.2 จานวนรายวิชาที่ 7
ทันสมัยมาใช้ฝึกอบรม

1.3.3 จ านวนผุ้เข้าร่ว ม 170 175 180 200
ฝึกอบรม
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย
6.
กลยุทธ์ที่ 2.1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2562 2563 2564

2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง 2.1.1 เพื่ อ ส่ ง เ สริ มให้ ครู แ ต่ ล ะ
ศูนย์อาชีพ
สาขาวิ ช าน าความรู้ ม าพั ฒ นาเป็ น
แหล่งเรียนรู้ในระดับแผนกวิชา และ
ระดับ TK Park ประจาวิทยาลัยฯ
2.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติคุณของครูและบุค ลากร 2.1.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
สร้างองค์ค วามรู้ใ นแบบผลงาน เพื่ อ
เข้าประกวดและแข่งขัน

2565

2.1.1 มีศู น ย์ฝึ ก อาชี พ จ านวน 5 ศูน ย์ 2.1.1 จ านวนศู น ย์ ฝึ ก 2
ภายในสถานศึกษา
อ า ชี พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา

3

4

5

2.1.2 มีค รู และบุค ลากรได้รับการเชิด ชู 2.1.2 จ านวนร้ อ ยละ 75
เกียรติ ร้อยละ 95
ของครู และบุค ลากรที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติ

80

85

95

27

28

30

2.1.3 โครงการสนับสนุนส่งเสริม นวัต กรรมของครู 2.1.3 เพื่อให้ครูทางานร่วมระหว่างครู 2.1.3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้าง โดย
และบุคลากรทางการศึกษา
นั ก เ รี ย น ชุ ม ช น แ ล ะ ส ถ า น ครู นั ก เรี ย น และสถานประกอบการ
ประกอบการผลิต นวัต กรรมในแต่ละ จานวน 30 ผลงาน
รายวิชา

2.1.3 จานวนนวัต กรรม
ของครู แ ละบุ ค ลากรที่
ได้ รั บ คั ด เลื อ ก ระดั บ
ภาค และระดับชาติ

25
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ความร่วมมือสถานประกอบการและชุมชน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2562 2563 2564

2565

2.2.1 โครงการสนั บ สนุน และส่ ง เสริ ม การวิ จั ย 2.2.1 เพื่ อ ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นได้ มี 2.2.1 มี ผ ลงานของครู และบุ ค ลากร 2.2.1 ร้ อ ยละผลงาน 75
นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานวิ จัย นวั ต กรรมที่ทั้ งปริม าณ ทางการศึกษา จานวนร้อยละ 95
นวัต กรรมของครู และ
และคุณภาพ
บุคลากร

80

85

95

2.2.2 โครงการส่ งเสริมการเผยแพร่และประกวด 2.2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษา 2.2.2 มี ผ ลงานของครู และนั ก เรี ย น 2.1.2 ร้ อ ยละผลงานที่
ผลงานนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ผ ลงานร่ ว มเข้ า ประกวดในระดั บ นักศึกษา จานวนร้อยละ 95
เข้ า ร่ ว มเผยแพร่ ข อ ง
สถานศึกษา และระดับภาค
สถานศึ ก ษาของครู มี
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
จังหวัด และระดับภาค

85

90

95

80
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและสามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
3. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย
5. เพื่อให้ครูได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรด้านสาย
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

2.3.1 โครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชีพ งานวิจัย การ 2.3.1 เพื่อนา SAR IDPLAN,PLCของ 2.3.1 จานวนปริมาณงานเชิงคุณภาพของ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม่และมีก ารประเมิน ผล ครู แ ต่ ล ะคนมาใช้ พั ฒ นาเข้ า สู่ วิ ท ย ครูมีได้ผ่านการพัฒนาตามระบบ ID PLAN
สัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ฐานะของแต่ละคน
และ PLC ที่มีคุณภาพ และรับโดยคุรุพัฒ น์
จานวนร้อยละ 90

2.3.1 จ านวนร้ อ ยละ 85
ของ ครูที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะรู ป แบบ ID
PLAN และ PLC ตาม
วิทยฐานะ
2.3.2 เพื่อ ให้ค รูน าทัก ษะวิชาชีพ มา
2.3.2 จ านวนครู ที่ น า 60
2.3.2 โครงการเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ งานวิ จั ย พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย
2.3.2 จ านวนร้ อ ยละของครู ที่ น าองค์ ผลงานมาประยุก ต์ใช้ใน
นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความรู้ม าพัฒ นาเป็น นวั ต กรรม จ านวน การเรียนการสอน
ร้อยละ 75
2.3.3 โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย 2.3.3 เพื่ อ จั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ น 2.3.3 มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 2.3.3 จ านวนครูที่ผ่าน 1
ต่างประเทศและสถานประกอบการ
ต่างประเทศในการสร้างความร่ว มมือ จานวน 4 แห่ง
การพัฒ นาศึก ษา และ
การจัดการเรียนการสอน
นามาพัฒนาสถานศึก ษา
ได้

2565

90

90

90

70

70

75

3

3

4
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ร่วมสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาสู่ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
4. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขันประกวดในระดับสถานศึก ษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2562 2563 2564

3.1.1 โครงการจัด เตรียมการสอนโดยใช้โครงการ 3.1.1 เพื่อให้ครูนาวิธีการสอนรูปแบบ 3.1.1 มีรายวิชาที่ค รูใช้สอนรูปแบบ PBC 3.1.1 จานวนรายวิชาที่ 85
เน้นฐานการเรียนรู้ (Project Beaded Learning) PBL มาใช้สอนทุกรายวิชา
จานวน ร้อยละ 100
จั ด การเรี ย นการสอน
เป็ น เรื่ อ ง เป็ น ชิ้ น งาน
เป็นโครงการ
3.1.2 โครงการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ 3.1.2 เพื่ อ ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น มี 3.1.2 มีผลงานวิจัยและมีสิ่งประดิษฐ์ของ 3.1.2 มีจ านวนร้อ ยละ 75
โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงการวิชาชีพผู้เรียน
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ครู จานวนร้อยละ 100
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
สิ่งประดิษฐ์ต่อภาคเรียน
ต่ อ ค น ข อ ง ค รู แ ล ะ
นักเรียน
3.1.3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และประกวด 3.1.3 เ พื่ อ น า ผล ง าน วิ จั ย แ ล ะ 3.1.3 มี ผ ลงานของครู แ ละบุ ค ลากร 3.1.3 ร้ อ ยละของครู 80
ผลงาน งานวิ จั ย และนวั ต กรรมของนั ก เรี ย น นวั ต กรรมของครู แ ละบุ ค ลากรทา ทางการศึกษาจานวน ร้อลละ100
และบุ ค ลากรทางการ
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษามาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ศึกษาที่มีการเผยแพร่

2565

90

95

100

80

90

100

85

90

100
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมผลิตเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
6. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
7. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ร่วมสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาสู่ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
8. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขันประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมความรู้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย
2562 2563 2564
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3.2.1 โครงงานพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี 3.2.1 เพื่ อ พัฒ นาห้ อ งเรี ยนให้เ ป็ น 3.2.1 จ านวนห้อ งเรียนที่พั ฒ นามาเป็ น 3.2.1 จานวนห้อ งเรียน
สารสนเทศ
ห้องเรียนอัจฉริยะทุกแผนกวิชา
ห้องเรียนอัจฉริยะจานวน 6 ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

6

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 3.2.2 เพื่อนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 3.2.2 จ านวนห้ อ ง/พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ร ะบบ 3.2.2 จ านวนพื้น ที่ก าร
เพื่อการบริการและทีท่ ันสมัยและรวดเร็ว
สถานศึก ษาให้ มีค วามทั น สมัย และ เทคโนโลยี จานวน 5 แห่ง
ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะก า ร
รวดเร็ว
จั ด กา ร แล ะจ าน ว น
ห้องเรียน
3.2.3 โครงการเพื่อ พูน ความรู้ทัก ษะวิชาชีพ และ 3.2.3 เพื่ อ น าความรู้ ทั ก ษะ และ 3.2.3 รายวิ ชาที่น าความรู้ ทั ก ษะและ 3.2.3 จานวนรายวิชาที่
สร้างนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน
นวัตกรรมมาเป็นฐานการเรียนรู้
นวัตกรรมมาเป็น ฐานการเรียนรู้ จ านวน พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
10 รายวิชา
ด้วยระบบสารสนเทศ

1

2

3

5

5

6

7

10
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา
5. เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยการบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองและชุ มชน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

4.1.1 โครงการเครือ ข่ายสถานประกอบการเพื่ อ 4.1.1 เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยสถาน 4.1.1 มีสถานประกอบการภายในประเทศ 4.1.1 จ านวนสถาน 1
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ไปและ ประกอบการทั้ ง ในประเทศ และ จานวน 40 แห่ง และต่างประเทศ จ านวน ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ เ ป็ น
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
5 แห่ง
เครือข่าย
- ภายในประเทศ
- ต่างประเทศ
4.1.2 โครงการสะดมทรัพ ยากรเพื่อ สนับสนุน การ 4.1.2 เพื่อ น าองค์ค วามรู้จ ากบุค คล 4.1.2 มี จ านวนภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น และ 4.1.2 จ านวนร้ อ ยละ 75
จัดการอาชีวศึกษา
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนร้อยละ 90
ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
มาร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1.3 โครงการจัด การประชุม การมีส่ว นร่ว มของ 4.1.3 เพื่อนารูปแบบการจัด การเรียน 4.1.3 มี จ านวนสถานประกอบการทั้ ง 4.1.3 จ านวนสถาน 7
เครือข่ายสถานศึกษา
การสอน เสนอต่ อ หน่ว ยงานภาครั ฐ ภาครัฐ และภาคเอกชน จานวน 12 แห่ง ประกอบการของภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ
และภาคเอกชน
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา
5. เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านอาชีวศึกษาจากกับภาคเอกชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2562 2563 2564

4.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้และ
ประสบการณ์ของครูและบุค ลากรทางการศึก ษาให้
เกิ ด ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการในแต่ ล ะ
วิชาชีพ
4.2.2 โครงการสร้ างความเข้ มแข็ง และประสาน
ความร่ว มมือ กับสถานประกอบการในการจัด การ
หลักสูตรด้านวิชาชีพ
4.2.3 โครงการสร้างประสบการณ์ก ารอาชีว ศึก ษา
เฉพาะทางทั ก ษะปฏิ บั ติ ง านตามสาชางาน (
Spceialized Skills)เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชา

2565

4.2.1 เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ รั บ ความรู้ ด้ า น 4.2.1 จานวนครูที่ผ่านการพัฒ นาจ านวน 4.2.1 จ านวนร้ อ ยละ 60
วิ ช าชี พ เฉพาะทางที่ มี คุ ณ ภาพต่ อ ร้อยละ 80
ข อ ง ค รู ที่ ผ่ า น ก า ร
สถานศึกษา
ประเมินตามเกณฑ์

65

70

80

4.2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ 4.2.2 จ านวนหลัก สูต รที่ร่ว มสร้ างความ 4.2.2 จานวนหลักสูตรที่ 8
ที่มีคุณภาพ
เข้มแข็งด้านวิชาชีพจานวน 12 หลักสูตร ร่ว มสร้างความเข้มแข็ ง
ด้านวิชาชีพ
4.2.3 เพื่อพัฒนาทัก ษะเฉพาะทางใน 4.2.3 จ านวนรายวิ ช าที่ พั ฒ นาทั ก ษะ 4.2.3 จ านวนร้ อ ยละ 60
สาขาวิชาชีพทุกสาขา
เฉพาะทางจานวน ร้อยละ 90
ของรายวิ ช าที่ พั ฒ นา
ทักษะเฉพาะทาง
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ตารางแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทางในสถานประกอบการ
3. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเน้นฐานการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการตามสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา
5. เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูล Big Data ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกของความร่วมมือทางวิชาชีพของหน่วยงานสถานศึกษาที่ภายในและต้องการ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานและ
เป้าหมาย
2562 2563 2564

4.3.1 โครงการพัฒ นาหลัก สูต รฐานสมรรถนะของ 4.3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
อาชีพเน้นการวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิ กับ สาขางานและผ่ านการวิ เคราะห์
วิชาชีพ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ
4.3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมาเที ย บโอน
4.3.2 โครงการเทียบประสบการณ์ตามความรู้
รายวิชาหรือ การทางานมาเทียบตาม
ความสามารถที่ได้รับจากการทางานหรือการเรียน หลักสูตร
ในวิธีอื่น(Recognition of prior learning – RPL 4.3.3 เพื่ อ สร้ า งศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการ
หรือ Validatior of Expesiencs)
ประสานกั บสถานประกอบการทุ ก
4.3.3 โครงการสร้างศูนย์เครือข่ายของความร่ว มมือ สาขางาน
ของภูมิภาคตามสาขางาน

4.3.1 จานวนหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ 4.3.1 จ านวนหลัก สูต ร
40 หลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่เกิด การ
วิเคราะห์
4.3.2 ร้ อ ยละสาขารายวิ ชาที่ ผ่ านการ 4.3.2 จ าน วนร้ อยล ะ
รายวิชา/ประสบการณ์ที่
เทียบโอน จานวน ร้อยละ 80
ผ่านการเทียบโอน
4.3.3 มีสถานประกอบการที่เป็นเครือ ข่าย 4.3.3 จ าน วนร้ อยล ะ
ของสถานประกอบการ
100 แห่ง
ที่ ร่ ว ม เ ป็ น ส ม า ชิ ก
เครือข่ายของศูนย์

2565
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