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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) วิทยาลัยการ
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ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
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ทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ฉบับนี้
ได้ร ับ ความร่ว มมือและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทน
หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนทำให้การดำเนินการจั ดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ และ
นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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บทที่ 1
บริบทของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
1. ความเป็นมาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีนครศรีธรรมราช
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิก ารได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการอาชีว ศึก ษา พ.ศ. 2561 สำหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
การดำเนิ น การดังกล่าวให้ สถานศึกษายึดหลั กการมีส่ วนร่ว มของบุ คลากรในสถานศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และกับ ดูแลของหน่ ว ยงานต้นสั งกัด วิท ยาลั ยการอาชีพ นครศรีธ รรมราช จึงได้จัดทำ
แผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของวิทยาลั ยขึ้น เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาสถานศึกษาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 เป็นต้นไป
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2. กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด
ตามแผนภาพต่อไปนี้

การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ

คุณภาพของสถานศึกษา

ปัจจัย/ทรัพยากร
ทางการบริหารสถานศึกษา

1.ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
2.ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

กระบวนการบริหาร/
จัดการสถานศึกษา

มาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลผลิต/ผลลัพธ์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช ใช้กรอบ
แนวคิดเชิงระบบ ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ ประกอบด้วย
2.1.1 ปัจจัย/ทรัพยากรทางการบริหารสถานศึกษา
2.1.2 กระบวนการบริหาร/จัดการสถานศึกษา
2.1.3 ผลผลิต/ผลลัพธ์
2.2 ตัวแปรตาม คือ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งตัวบ่งชี้ที่สำคัญ คือ
คุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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3.วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การอาชี นครศรี ธ รรมราชมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการของสถานศึกษา
3.2 กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
3.3 การวิจัยและนวัตกรรม
3.4 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3.5 การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
3.6 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3.7 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
3.8 การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยให้มีการกำกับ
และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. สภาพทั่วไปของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524 เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526
และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 วิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการ
จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์"
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 79 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ถนนพัฒนาการ
ทิศใต้
ติดต่อ
ถนนชลประทาน
ทิศตะวันออก
ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อ
บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 157 ม. ที่ 3 ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 0-7537-8612 โทรสาร 0-7537-8612 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
www.nicc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nakornsri 06

4
4.2 อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
4.2.1 ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
“ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน”
เป็นปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้บุคลากร
และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประพฤติ ดี หมายถึง ให้ บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่ งที่ดีงามตาม
กรอบของกฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ฝีมือเยี่ยม หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้
เกิดทักษะฝีมือที่ชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ
เปี่ยมน้ ำใจ หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมี
คุณธรรมทางจิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
วินัยเคร่งครัด หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒ นาชุมชน หมายถึง ให้ บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้ส ติปัญ ญา
ความสามารถด้ า นวิช าการ และวิ ช าชี พ พั ฒ นาช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนให้ เกิ ด ความเข็ ม แข็ งเกิ ด อาชี พ
เกิดรายได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างกลมกลืน
4.2.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์
“ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล ”
1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 โดยยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้ างภาคี เครื อ ข่ ายในการพั ฒ นาองค์ ก ร กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในด้ านบริก ารวิช าการ
และวิชาชีพ
อัตลักษณ์
“มีวินัย รับผิดชอบ สะอาด”
เอกลักษณ์
“พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้คิดค้นผลงานวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีไป
ใช้พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 2.4 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 4.7 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการ
บริหารจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ และสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5.3 บริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.4 การเพิ่มและสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ให้มีความ
หลากหลาย
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4.3 โครงสร้างการบริหาร และบุคลากร
4.3.1 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นางพันธ์ เพ็ญ โพธิ์ใบ

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายสุนทร สงพราหมณ์

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นายประเวท จันทร์งาม

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพิชัย สุนทรเต็ม

คณะกรรมการวิทยาลัย
ฝ่ ายวิชาการ
นายขจร เหมจินดา

งานบริ หารงานทัว่ ไป

งานแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

งานครู ที่ปรึ กษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรี ยน

งานความร่ วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานวิทยบริ การและห้องสมุด

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานส่งเสริ มผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ
งานโครงการพิเศษและ
การบริ การชุมชน

งานประชาสัมพันธ์
งานฟาร์มและโรงงาน

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานสื่ อการเรี ยนการสอน
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4.3.2 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีบุคลากร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564
ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน (จ้างด้วยเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างด้วยเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
รวมทั้งสิ้น

ชาย
3
20
1
2
2
9

อัตรากำลัง
หญิง
1
11
3
1
10
16

รวม
4
31
3
1
3
12
25
79

ที่มา (วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช , มิถุนายน 2564)
4.4 อาคารสถานที่
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีอาคารสถานที่ บนเนื้อที่
ประมาณ 79 ไร่เศษ วิทยาลัยฯ ได้ใช้พื้นที่ดังนี้
1. ใช้ปลูกสวนป่าประมาณ 5 ไร่
2. ใช้เป็นสนามกีฬาประมาณ 5 ไร่
3. ใช้เป็นบริเวณบ้านพักครูประมาณ 15 ไร่
4. ใช้เป็นพื้นที่แปลงเกษตรประมาณ 10 ไร่
5. ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาประมาณ 7 ไร่
6. เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน 4 ไร่
7. ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน ประมาณ 8 ไร่
8. ใช้เป็นที่สร้างโรงฝึกงาน ประมาณ 12 ไร่
9. ใช้เป็นถนน ประมาณ 4 ไร่
10. พื้นที่น้ำท่วมขัง ประมาณ 9 ไร่

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 ข้อมูลอาคารสถานที่
ปีงบประมาณ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
2525
- อาคารสำนักงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น อาคาร 1
- ศาลาพักร้อน
- ห้องน้ำ
- โรงเรือนเลี้ยงสุกร
- โรงเรือนเลี้ยงไก่
ปีงบประมาณ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
- โรงเรือนอนุบาลเพาะฟักลูกปลา
- อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกเกษตร
- บ้านพักนักศึกษาแผนกเกษตร
- บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น
- บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ชั้น
- บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 9 หน่วย
- บ้านพักภารโรง 6 หน่วย
- ระบบประปาบาดาล
2526
- โรงเรือนเพาะชำ
2532
- โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
2533
- อาคารป้อมยาม
2534
- บ้านพักครู
- บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย
2535
- ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
- อาคารเรียน อาคาร 2 (4 ชั้น) แผนกสามัญ
2536
- อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อม
2537
- ศาลาพระ
- โรงจอดรถ
- อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
2538
- อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง
2539
- ศาลพระภูมิ
- อาคารเรียนประมงและห้องพักครู
- อาคารปฏิบัติการ อาคาร 3 (4 ชั้น) แผนกช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
2540
- โรงเรือนเพาะเห็ด

จำนวน
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
จำนวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
2 หลัง
1 หน่วย
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
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2541
2542
2543
2545
2548
2549
2551
2555
2556
2556
2557
2560

- ฐานพระวิษณุกรรม
- รั้วคอนกรีตบล๊อค
- อาคารเรียน อาคาร 4 (4 ชั้น)
- ศูนย์ปฏิบัติการอาชีพคาร์แคร์
- อาคารศูนย์วิทยบริการ
- ระบบประปาบาดาล
- อาคารโรงอาหาร
- อาคารปฏิบัติการ อาคาร 5 (4 ชั้น) แผนกช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์
- อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น
- ศาลาพักร้อน
- ห้องประชุม (โรงอาหาร)
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สนามฟุตซอล
- ห้องน้ำ-ห้องส้วม
- อาคารอเนกประสงค์ (1ชั้น)

4.5 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ระดับ
3 รูปแบบ ดังนี้
ระดับ ปวช. จำนวน 14 สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโรงแรม

1 หลัง
650 เมตร
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หน่วย
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
9 หลัง
1 หลัง
1 งาน
1 สนาม
1 หลัง
1 หลัง
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- สาขางานโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ ปวส. จำนวน 11 สาขางาน
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลหนัก (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคการผลิต
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานก่อสร้าง
- การบัญชี
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
- อาหารและโภชนาการ
- การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับทวิศึกษา
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานการโรงแรม
ระดับเตรียม ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานและโภชนาการ
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขางานการโรงแรม
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4.6 นักเรียน นักศึกษา
ในปี การศึกษา 2564 วิทยาลั ยการอาชีพ นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษา
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ชั้น/สาขางาน
ระดับ ปวช. 1
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์(ทวิ)
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ(เรือนจำ)
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวช. 1

ระดับ ปวช. 2
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์(ทวิ)
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวช. 2

กลุ่ม 1
ชาย หญิง รวม

กลุ่ม 2
ชาย หญิง รวม

รวม
ชาย หญิง รวม

18
28
22
23
7
10
2
3
2
115

5
3
10
7
24
8
2
5
17
81

18
28
22
28
7
13
10
7
24
10
5
5
19
196

19
19

-

19
19

37
28
22
23
7
10
2
3
2
134

5
3
10
7
24
8
2
5
17
81

37
28
22
28
7
13
10
7
24
10
5
5
19
215

23
14
8
16
4
14
2
7
1
6
95

1
13
5
4
12
5
40

23
14
8
16
4
15
13
5
6
7
13
11
135

12
17
16
45

-

12
17
16
45

35
31
8
32
4
14
2
7
1
6
140

1
13
5
4
12
5
40

35
31
8
32
4
15
13
5
4
7
13
11
180
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ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)
ชั้น/สาขางาน
ระดับ ปวช. 3
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์(ทวิ)
- สาขางานตัวถังและสี
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวช. 3
รวม ปวช.

นักเรียนทวิศึกษา
นักเรียนเตรียมปวช.

กลุ่ม 1
ชาย หญิง รวม

กลุ่ม 2
ชาย หญิง รวม

รวม
ชาย หญิง รวม

14
11
2
15
17
8
22
2
8
1
5
105
315

16
17
14
46
110

30
27
2
15
31
8
22
2
8
1
5
152
425

1
1
5
4
147

15
11
2
15
17
8
22
1
5
6
8
6
15
131
462

1

16
17
14
47
111

1
1
1
5
4
5
10
26
148

31
28
2
15
31
8
22
1
5
6
8
6
15
178
573
65
357
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ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)
ชั้น/สาขางาน
ระดับ ปวส. 1
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานอาหารและโภชชนาการ
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)

กลุ่ม 1
ชาย หญิง รวม
8
18
24

กลุ่ม 2
ชาย หญิง รวม

4
6
2
4
66

4
1
3
4
3
16

8
18
24
8
7
3
6
7
81

-

-

-

รวม ปวส. 2
รวม ปวส.

14
5
10
6
6
5
46
112

1
2
6
4
5
18
33

14
5
10
7
6
2
6
4
10
64
145

13
13
13

0
0

รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น

427

180

607

123

1

รวม ปวส. 1

ระดับ ปวส. 2
- สาขางานงานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานไฟฟ้า (ทวิภาคี)
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)

ที่มา (งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช , กรกฎาคม 2564)

รวม
ชาย หญิง รวม
8
18
24

4
6
2
4
66

4
1
3
4
3
15

8
18
24
8
7
3
6
7
81

13
13
13

27
5
10
6
6
5
59
125

1
2
6
4
5
18
33

27
5
10
7
6
2
6
4
10
77
158

124

550

181

731
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บทที่ 2
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 (ธี ร เกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ : รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ) ระบุไว้ว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึ กษาการอาชี วศึ กษาตามที่ ระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศกำหนด และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่ น และเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.วิเคราะห์นโยบายเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์นโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช ได้มาจากการ
วิเคราะห์เอกสาร ดังแผนภาพต่อไปนี้

มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

กรอบมาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพที่สถานศึกษาจัด
การเรียนการสอน

บริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ยน สถานศึกษา
แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์เอกสารเพื่อกำหนดมาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีสภาพของผู
พนครศรี้เธรีรรมราช
สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
เทคโนโลยี
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1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เป็ น ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพที่ พึ งประสงค์ แ ละมาตรฐานที่ ต้ อ งการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมิน ผล และการประกันคุณ ภาพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติได้กำหนดอุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจั ดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและ
การสร้างสังคมไทยให้ เป็น สังคมแห่ งการเรียนรู้ เพื่อให้ เป็นไปตามอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา
ดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรฐานเอาไว้ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณ ลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก “คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข” มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
1.1.2 มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจั ดการศึ ก ษา “จัด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ งพั ฒ นาผู้เรี ย น
เป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน” มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้
1.1.3 มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ “การสร้าง
วิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้
1.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้
1.3 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา
ที่จั ด การศึกษาในระดั บ อาชีว ศึก ษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ดานอาชีว ศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
สํานั กงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธและเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารการศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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1.4 จุดมุ่งหมายหลักสูตรวิชาชีพที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
1.4.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เลือกวิถีการดำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลลอดชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะทางด้านสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะ
การจัดการ สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน
รักหน่วยงานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้ เป็ น ผู้ มีพ ฤติกรรมทางสั งคมที่ดีงาม ทั้ งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน การ
ต่ อ ต้ า นความรุ น แรงและสารเสพติ ด มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว หน่ ว ยงาน ท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์ สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ ตระหนั กและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลกมีความรักชาติ สำนึ กในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดำรงรักษาไว้ซึ่งความ
มั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
1.4.2 จุดมุ่งหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
1. เพื่อให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ มี ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู้ ทั ก ษะจากศาสตร์ ต่ าง ๆ ประยุ ก ต์ ใช้ ในงานอาชี พ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี
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3. เพื่อให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน
บริห ารจั ดการตัดสิน ใจ แก้ปั ญ หา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการ
เรี ย นรู้ แสวงหาความรู้ แ ละแนวทางใหม่ ๆ มาพั ฒ นาตนเองและประยุ กต์ ใช้ ในการสร้างงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่ อ ให้ มี เจคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ มี ค วามมั่ น ใจและภาคภู มิ ใจในงานอาชี พ รั ก งาน
รักหน่วยงาน สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
6. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งใน
การทำงานการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคมเข้าใจและเห็ นคุณค่าของศิลปวัฒ นธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญ หาและ
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและให้บริการ
8. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.5 บริบทของสถานศึกษา
จากการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์สภาพภายใน
1.1 จุดแข็ง/จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีทักษะการวางแผน และการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน
2. ครูมีวุฒิทางการศึกษาตรงและสอนสอดคล้องกับ
สาขางานที่สำเร็จการศึกษา
3. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ มีเพียงพอตามมาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัด การเรียน
การสอน

2. สถานการณ์สภาพภายนอก
2.1 โอกาส/ปัจจัยสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
1. สถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในศูนย์ราชการ
2. มีหน่วยงานที่อำนวยต่อการพัฒนาสถานศึกษา
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
4. สังกัดอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
5. เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
สถานประกอบการ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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1. สถานการณ์สภาพภายใน
1.1 จุดแข็ง/จุดเด่น
5. ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการใกล้แหล่งชุมชนเอื้อต่อการ
เรียนรู้
6. มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรรวมทั้งการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. สภาพสิ่งแวดล้อมดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
8. ครูมีความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
9. มีพื้นที่บริเวณมากพอในการจัดการเรียนการสอน
10. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน
11. มีอาคารเรียนที่เพียงพอ
12. ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพที่สอน
13. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนหลากหลายวิชาชีพ
14. มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้าน
วิชาการและวิชาชีพแก่พื้นที่บริการ ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก
15. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอในสายปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน นักศึกษา
16. มีระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน โดยเป็น
การเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา ผู้ปกครอง และ
สถานศึกษา
17. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมของชุมชนในเขต
พื้นที่บริการ
18. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์สูง
19. การเรียน การสอนมีครูผู้สอนตรงตามสาขาวิชาชีพ
ตามวุฒิ

2. สถานการณ์สภาพภายนอก
2.1 โอกาส/ปัจจัยสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
6. เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง
7. มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
8. รัฐบาลประกาศนโยบาย 4.0 (มุ่งเน้นนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์)
9. นโยบายของรัฐเร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
10. นักเรียนได้โอกาสฝึกงานในสถานประกอบการ
เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียน
11. รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต
12. รัฐบาลสนับสนุนการเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
13. โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่
มีมาก
14. มีที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการใกล้แหล่งชุมชน เอื้อต่อ
การเรียนรู้
15. สถานศึกษาสังกัดอยู่ในสถาบันอาชีวศึกษามีการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
16. ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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1. สถานการณ์สภาพภายใน
1.1 จุดแข็ง/จุดเด่น
20. มีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
21. มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน
22. บุคลากรอยู่ในวัยทำงาน
23. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถตรงสายงาน
24. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย
25. สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่
ใกล้ชิดและทั่วถึง
26. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
27. ผลการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
1.2 จุดอ่อน/จุดด้อย
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ค่อยข้างน้อย
2. โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดการ
บำรุงรักษา
3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรต่อการใช้งาน
4. สถานที่ไม่สะอาด สวยงาม
5. สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่เพียงพอ และไม่
ทันสมัย
6. ครูไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
7. การบริหารจัดการมีผลกระทบต่อผู้เข้าเรียน
8. ภาระงานครูมากเกินไป
9. อาคารเรียนมีเพียงพอ แต่เก่าทรุดโทรม ขาดการ
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
10. ขาดการวางแผนอย่างมีระบบ
11. สภาพห้องเรียนไม่เอื้ิอต่อการจัดการเรียนการสอน
12. ครูขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน
13. เจ้าหน้าที่มีภาระงานเยอะเกินไป
14. ผู้บริหารสั่งการโดยขาดข้อมูลที่ครอบคลุม
15. เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ประกอบการสอนไม่

2. สถานการณ์สภาพภายนอก
2.1 โอกาส/ปัจจัยสนับสนุนสู่ความสำเร็จ

2.2 ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่เป็นวิกฤต
1. รถประจำทางมีน้อย
2. อยู่ใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่
3. ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เรียนใน
สถานศึกษาในตัวเมือง
4. ขาดแคลนงบประมาณ(รายหัวนักเรียน)
5. นโยบายภาครัฐที่มีต่อการรับนักเรียน นักศึกษา
6. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของผู้ปกครองจากภาวะการแพร่ระบาดของ
โรค (COVID-19)
7. ไม่มีการทดแทนตำแหน่งที่เกษียณและย้าย
สถานศึกษา
8. การปรับตัวของครู นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง ที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal)
9. สถานศึกษาอยู่ห่างไกลแหล่งเรียนรู้/สถาน
ประกอบการ
10. สถานประกอบการไม่ครอบคลุมการฝึกงานตาม
สมรรถนะ
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1.2 จุดอ่อน/จุดด้อย
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
16. การให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่มี
ปริมาณน้อย ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมายัง
สถานศึกษา
17. ผู้บริหารงานขาดความชัดเจนในการบริหารงาน
18.การบริหารงบประมาณไม่ตรงตามแผน/โครงการที่
กำหนดไว้
19. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขาดการปรับปรุง
20. ผู้บริหารมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนน้อย
21. ผู้บริหารไม่สนองนโยบายของรัฐบาล
22. ผู้บริหารขาดความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ
23. ผู้บริหารไม่ใส่ใจในการจัดการเรียนการสอน
24. มีการประชุมเยอะเกินไปกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน
25. เน้นการบริหารมากกว่าการจัดการเรียนการสอน
26. มีเจ้าหน้าที่ไม่ครบทุกภาระงาน
27. สถานศึกษาไม่มีโอกาสคัดเลือกผู้เข้าเรียน
28. งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และ
ดำเนินกิจกรรม โครงการไม่เพียงพอ
29. ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอ
30. วัสดุฝึกไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เรียน
31. ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและไม่เป็นไปตามมาตราฐาน
ของรายวิชา
32. การขาดพัฒนาบุคลากรในการศึกษาดูงาน
33. ผู้บริหารขาดการกำกับติดตามนิเทศอย่างเป็น
ระบบ
34. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
35. อัตราออกกลางคันของนักเรียนสูง

2.2 ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่เป็นวิกฤต
11. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและครอบครัวของผู้เรียน
12. ระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ
13. ครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
14. สถานประกอบการภายในจังหวัดมีไม่ครอบคลุม
ทุกสาขางาน
15. สถานประกอบการบางแห่งฝึกทักษะผู้เรียนไม่
ตรงสาขา
16. การส่งเสริมการเรียนสายอาชีพจากโรงเรียน
มัธยมมีน้อย
17. อัตราการเกิดของประชากรน้อย
18. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด(ปัญหายา
เสพติด)
19. ผู้ปกครองและชุมชน มีค่านิยม ส่งนักเรียนเข้า
เรียนในตัวเมือง
20. การกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนของ อศจ.
ไม่เอื้อต่อสถานศึกษาขนาดเล็ก
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2. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช ได้อาศัยหลั กการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ย วข้อง
ในสถานศึกษาร่วมกันจัดทำมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลั กการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เรี ย น หรื อ ทำงาน โดยเน้ น ความรู้ เชิ ง ทฤษฎี และหรื อ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิต เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชีว ศึ ก ษาแต่ล ะระดับ การศึ ก ษา สามารถประยุก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้ าที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณ วุฒิ การศึกษา และจำนวน ตามเกณฑ์ ที่กำหนด ใช้ห ลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ ในการจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริห ารจัดการทรัพ ยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ กษามีก ารสร้ างความร่ว มมื อกั บบุ ค คล ชุม ชน องค์ กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการ
เรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.3 ด้านการบริการชุมชนและสังคม
สถานศึกษามีการบู รณาการความร่ว มมือของทุกภาคส่ วน ในการให้ บ ริการวิช าการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม
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บทที่ 3
การวิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ตามกฎกระทรวงข้อ 25 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่
สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังแผนภาพต่อไปนี้
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551
Z
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2560-2670)

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ
15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
ผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)

พันธกิจ

นโยบาลรัฐบาลด้านการศึกษา

เป้าประสงค์

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
(รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

กลยุทธ์

ผลการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ

แผนภาพที่ 4 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จะมุ่ งบรรลุ เป้ าหมายในระยะ 5 ปี
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยมีหลักการสำคัญของแผนฯ ดังนี้
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคม
ได้ดำเนิ นชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม เป็ นการเติบ โตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม
ประเพณีและวัฒนธรรม
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสั ย ทัศน์ ภ ายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่ งยืนของสถาบันหลักของชาติ
การดำรงอยู่ อย่ างมั่ น คงของชาติและประชาชนจากภัย คุกคามทุก รูป แบบ การอยู่ร่ว มกัน ในชาติ
อย่ างสัน ติสุ ขเป็ น ปึ กแผ่น มีความมั่นคงทางสั งคมท่ามกลางพหุ สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่ งยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั งงาน อาหารและน้ ำ
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
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กรอบเป้ าหมายที่ยั่ งยื น (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดย
กำหนดไว้ ดั ง นี้ “เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น บนฐานการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็ นสั งคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์
เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมื อ งอาเซี ย น และพลเมื อ งโลก ประเทศไทยมี บ ทบาทที่ ส ำคั ญ ในเวที น านาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น
มีความเป็ นสั งคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริก ารที่มีคุณ ภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่
ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน
ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุ ขภาพ และท่องเที่ยวคุณ ภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณ ภาพและ
ปลอดภัย เป็นฐาน อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็ นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม
ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
5. ยึ ด “หลั ก การนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั งใน 5 ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เป็ น เป้ า หมายระยะยาว” จากการที่ แ ผนพั ฒ นาฯ เป็ น กลไกเชื่ อ มต่ อ ในลำดั บ แรก
ที่จะกำกับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุก
ระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไก
ประชารั ฐ ที่ เป็ น การรวมพลั งขั บ เคลื่ อ นจากทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมี ก ารกำหนด
ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง และการกำหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
สำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมาย
ได้ คำนึ งถึงความสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายระยะยาวของยุ ท ธศาสตร์ช าติ แ ละการเป็ น กรอบกำกั บ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่ จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสัมฤทธิ์ภ ายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกั นและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดประเด็น
บูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและ
กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับ
สาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ สำคัญนอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมาก
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ขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆและกลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ลดความซ้ำซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
(ร่ าง) แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13 มี จุ ด มุ่ งหมายสู งสุ ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศให้
สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล ำดับความ
สำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย
ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและ เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและ
แนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 3.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา
ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ ดี ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อก ากับการก าหนด
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่
รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติ
ของสั งคม 3.1.2 แนวคิ ด Resilience ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ มุ่ ง เน้ น การลดความเปราะบางต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope)
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หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทาน
ความยากล าบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง
การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ พัฒ นาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจาย
ความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 3.1.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น ส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่
ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพ
ของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ดีไปยัง
คนรุ่นต่อไป 3.1.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความ
เข้ ม แข็ งของ ประเทศอั น ประกอบด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ ประโยชน์จากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถ
กระจายรายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579)
2.1 วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เป้าประสงค์รวม
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตาม
อัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.5 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ
2. การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
5. ให้สถานศึกษาใช้วีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้นำผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
6. สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ให้สถานศึกษาร่วมกับส่วนต่าง ๆ จัดการศึกษา
8. ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
4.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา
ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา “การอาชีวศึกษา”หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
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4.2 เป้าหมายของการจัดอาชีวศึกษา
4.3 รูปแบบการจัดอาชีวศึกษา
1. การศึกษาในระบบ
2. การศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาระบบทวิภาคี
4.4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
1. การเทียบประสบการณ์
2. การเทียบโอนผลการเรียนรู้
3. การสะสมหน่วยการเรียนหรือระบบธนาคารหน่วยการเรียน
5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
5.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) กำหนดไว้ว่า
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
5.2 เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2561 มี ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษาและเรีย นรู้อ ย่ างเป็ น ระบบ โดยเน้ น หลั ก 3
ประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
5.3 ผลที่คาดหวังต่อคนไทยยุคใหม่
1. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีความสามารถในการสื่อสารคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม
4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
5.4 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
1) การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2) การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3) การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่
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6. นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

7. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
7.1.1 รักษาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเอาไว้
7.1.2 พัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้แลระดับควรปรับปรุง
7.1.3 พัฒนาจุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
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7.2 รายงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
รายงานการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
1) จุดเด่นของสถานศึกษา
1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
1.2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
1.3 สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
1.4 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานการจริง
1.5 สถานศึกษามีการสำรวจติดตามผู้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
1.6 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทำให้ผลิตผู้สำเร็จการศึก ษาตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
1.7 สถานศึกษานำผลประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้น
1.8 สถานศึกษาดำเนิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร (Fix it Center) อย่าง
ต่อเนื่อง
2) จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา
2.1 เพิม่ ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
2.2 เพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้าเพื่อลดปริมาณการออกกลางคันของ
ผู้เรียน
2.3 พัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติทุกสาขาวิชา
2.4 เพิ่มครุภัณฑ์ทุกสาขาวิชาให้มีความเพียงพอและทันสมัย
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1) จุดเด่น
1.1 สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งจะเปิด เรียนในภาค
เรียนที่ 1/2564
1.2 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนได้รับการยอมรับและเชิญเป็นวิทยากร
อย่างต่อเนื่อง
1.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
1.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ
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2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการอย่างน้อย 1 สาขางานต่อปี
2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทวิภาคีโดยใช้ระบบการนิเทศออนไลน์
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) จุดเด่น
1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน
1.3 มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
1.4 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เนิ น โครงการศูน ย์ ฝึ กอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้ บริก ารแก่ชุมชนโดยนักเรียน
นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา
1.6 สถานศึก ษาสามารถสร้ างสิ่ งประดิษ ฐ์ เข้าแข่ งขั น ซึ่งทำให้ ได้ รับ รางวัล ระดับ ภาคอย่ าง
ต่อเนื่อง
1.7 ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1.8 ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1 เพิ่มงบประมาณในการจั ดแสดงโครงการพั ฒนาทั กษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน
2.2 กำหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ พัฒนาผู้เรียน
2.3 ส่งเสริมสนับ สนุ นให้ ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้ พัฒ นาผู้เรียนทุกคนสามารถทำโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถทำโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงาน อาชีพ
2.5 เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด สถานศึกษา
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8. ผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 คณะผู้ประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้สรุปคะแนน และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงผลการประเมินแยกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช

คะแนนแยกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
คุณลักษณะของ
การจัดการ
การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
97.27

100.00

100.00

คะแนนในระดับ
สถานศึกษา

98.76

จุดเด่นของสถานศึกษา
1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ส่งผลให้ด้านการจัดการศึกษา ผลการให้บริการ/วิชาชีพ
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครูอยู่ในระดับดี
2. เป็นสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงส่งผลให้ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผลการใช้ระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี ตามมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ทักษะดี มี
คุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา การเรียน การสอน ชุมชนและสังคม
จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านความรู้ควรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ให้สูงขึ้น จาก (สมศ) สถานศึกษาควรใช้ช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการเรียน สื่อการสอนต่าง ๆ ที่ประชาชนจะ
เข้าถึงได้ง่าย ผลงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ปัจจุบันสถานศึกษาทำดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
และประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะนำ
1. ให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากตอนที่ 3 สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม
ผลการประเมิน มาวิเคราะห์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
2. ให้สถานศึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
3. ให้สถานศึกษาระบุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน) ตาม
แนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ให้สถานศึกษากำหนดเวลาที่สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวัง
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บทที่ 4
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
1. การกำหนดเจตนารมณ์ของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครศรี ธ รรมราช ได้ ด ำเนิ น การให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการกำหนด
เจตนารมณ์ของสถานศึกษาคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ใช้อยู่ในแผนเดิม คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
ปรากฏว่า บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ใหม่ เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาฉบับต่อไป คือแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิ ศด้านวิชาชีพ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล”กำหนดพันธกิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
จากการที่บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจดังกล่าวแล้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ 25 ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.2553 นั้น จะต้องสอดคล้ องกับ
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แนวทางที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปรากฏว่าวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
สถานศึกษาตามข้อ 25 ของกฎกระทรวงได้นำสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งปรากฏเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ในพันธกิจ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว

3. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สู่การปฏิบัติจริง
ในแต่ละพันธกิจ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการกำหนด
โครงการเอาไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดแต่ละพันธกิจ ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมินที่ครอบคลุม 5 พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีคุณภาพการศึกษา
ระดับ ยอดเยี่ยม
พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ทุกคน มีการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับนานาชาติ
พันธกิจที่ 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย แผนปฏิ บัติ
ราชการประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
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ในการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการของวิทยาลัย ใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการวิทยาลัย ที่มีคุณภาพการศึกษาระดับ ยอดเยี่ยม
พันธกิจที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
วิทยาลั ยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่ งเสริมให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไห้ รับการ
พัฒ นาให้ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ และพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงให้ มี
คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจที่ 5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆในการจัดการอาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาการ วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมขน และ
สังคม เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับ ยอดเยี่ยม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการนักเรียน “คนดี คนเก่ง”
3. โครงการส่งเสริมคนดี
4. โครงการการอาชีวอาสา
5. โครงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้เรียน
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6. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. โครงการทำนุ บำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
8. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
9. โครงการวันกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
10. โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
11. โครงการประกวดโครงงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
12. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
13. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
14. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
15. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม ที่มีต่อผู้เรียน
16. โครงการส่งเสริมกีฬาวิทยาลัย
17. โครงการกีฬาสัมพันธ์
18. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ ในระดับปฏิบัติเฉลี่ย
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนตามค่านิยม 12 ประการ มีจำนวน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการทำงานฟาร์มประมง
3. โครงการส่งเสริมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา
4. โครงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้เรียน
5. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6. โครงการทำนุ บำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
7. โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
10. โครงการปลูกพืชไร้ดิน
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ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับปฏิบัติเฉลี่ยระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป มีจำนวน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ การศึกษาประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณวุฒิวิชาชีพ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านสมรรถนะวิชาชีพ
4. โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
6. โครงการส่งเสริมทักษะภาษต่างประเทศ
7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)
8. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. โครงการการอาชีพนครศรีปริทรรศน์
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนผ่านมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 90
2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สื่อสารโดยใช้ภาษาต่าง ประเทศได้ มากกว่าร้อยละ 10
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าร้อยละ 60
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีพฤติกรรม ความรู้ และทักษะ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการสร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการประเมินหลักสูตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
5. โครงการนิเทศการฝึกงาน
6. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
7. โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ
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8. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
9. โครงการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน
10. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวเชิงรุก
11. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
12. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจากสถาน
ประกอบการ
13. โครงการฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
14. โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
15. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา
16. โครงการเส้นทางอาชีพ
17. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความพอใจของ หน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีต่อผู้เรียน และผู้จบการศึกษา
จากสถานศึกษา มีความพึงพอใจใน ระดับพอใจมาก มีจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชนและ
สังคม
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะ มาสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถใช้เป็นองค์ความรู้
และนำไปใช้งานในชุมชนได้ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมครู ผู้เรียนให้เป็นนักสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรม
2. โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. โครงการประชุมทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย
4. โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และใช้งาน
ตัวชี้วัด จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนนำไปใช้ในประโยชน์ต่อชุมชนหรือเชิงพาณิชย์มากกว่า 2
ชิ้นต่อ ปี
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร ได้คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรได้นำความรู้และทักษะ มาสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
ใช้เป็นองค์ความรู้และนำไปใช้งานในชุมชนได้ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอรับทุนงานวิจัย
2. โครงการประชุมทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย
3. โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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ตัวชี้วัด จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากรนำไปใช้ในประโยชน์ต่อชุมชนหรือเชิงพาณิชย์
มากกว่า 2 ชิ้น ต่อ ปี
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน และสังคม
เป้าประสงค์ ชุมชน สังคม ได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากผู้เรียนหรือบุคลากรของสถานศึกษา ไปใช้
งานเพื่อประกอบอาชีพ หรือได้รับการต่อยอดพัฒนาชิ้นงานจนสามารถใช้งานได้ดีขึ้น ประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. โครงการต่อยอด พัฒนาชิ้นงานของชุมชน
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของชุมชน สังคม ที่มีต่อการใช้งาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากผู้เรียนหรือ
บุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดับ พอใจมากขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 2.4 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครูและบุคลากรและผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ และ
นำไปใช้ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในช่องทางออนไลน์ และ
ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่เชื่อถือได้
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
3. โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครูและบุคลากรและผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่
และนำไปใช้ ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ มีการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ
ดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและกำหนดภารกิจที่ชัดเจนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพงานบริหารจัดการภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
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5. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกมิติ
6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครู และบุคลากร ที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ บุคลากร สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. โครงการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน
4. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่มี สังคม ชุมชน มีส่วนร่วม ไม่ต่ำกว่า 3 กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
2. โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค
4. โครงการจัดสร้างโรงจอดรถของบุคลากร
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด ความพึงของผู้ใช้บริการ ครู บุคลากร ชุมชน สังคม ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 3.4 บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการใช้ระบบ RMS ในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการสนับสนุนครูสร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ความพึงของผู้ใช้บริการ ครู บุคลากร ชุมชน สังคม ที่มีต่อการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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กลยุทธ์ที่ 3.5 จัดระบบดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษา
เป้าประสงค์ วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัด ความพึงของผู้ใช้บริการ ครู บุคลากร ชุมชน สังคม ที่มีต่อวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะประกอบด้วยโครงการต่างๆ
ดังนี้
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
5. โครงการพัฒนาการเตรียมการเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
6. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของครูที่ได้รับการฝึกในสถานประกอบการ ศึกษาต่อ อบรม พัฒนา อยู่ในจำนวน ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
2. จำนวนครูที่ได้รับการศึกษาต่อ หรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นจำนวน 1 คน ขึ้นไปต่อปี
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศประกอบด้วยโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาขีดความสามรถ ด้านภาษาอังกฤษ ของบุคลากร
2. โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูบุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี มีจำนวน ร้อยละ10
ขึ้นไป
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมครู ให้เป็นนักสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรม
2. โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. โครงการประชุมทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย
4. โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจำนวน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันครู
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการพัฒนาครู ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจำนวนร้อยละ 80 ขึน้ ไป
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ มีจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ร้อยละของความพึงพอใจของครู ต่อคุณภาพชีวิต ที่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจำนวนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ วิชาชีพ
เป้าประสงค์ สร้างความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ วิชาชีพประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา
2. โครงการขยายความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)
3. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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4. โครงการขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด จำนวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า2แห่ง ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และสถานประกอบการ
เป้าประสงค์ สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา
2. โครงการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเรียนรู้
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
5. โครงการสร้างเครือข่ายระบบดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานในชุมชน สถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ต่ำกว่า2หน่วยงาน ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 5.3 บริการวิชาการและวิชาชีพ
เป้าประสงค์ สถานศึกษาได้ออกบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ ชุมชน สังคมประกอบด้วยโครงการต่างๆ
ดังนี้
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
2. โครงการสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นจากชุมชน ท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)
4. โครงการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สูช่ ุมชนและสังคม
5. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพ
7. โครงการขยายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Fix it center)
8. โครงการออกหน่วยบริการ อำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้รับบริการ จากการออกบริการวิชาการ วิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 600 คน ต่อปี
2. จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ของชุมชน ได้รับการบำรุงรักษาจนใช้งานได้ดี ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น
ต่อปี
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บทที่ 5
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ได้รับการมีส่วนร่วม
1.1 การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีดังนี้
1.1.1 การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมสัมมนาบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) ร่วมกันศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.2) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2.3) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
2.4) กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2.5) บริบทของสถานศึกษา
3) ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ กำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาพร้อมตัวบ่งชี้
1.1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมสัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) ร่วมกันศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
2.3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2.4) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
2.5) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.6) ข้อเสนอการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่ 2
2.7) นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
2.8) ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.9) ผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
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1.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดเจตนารมณ์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา : ภาพความคาดหวังของสถานศึกษา
2) พันธกิจ : ภารกิจที่จะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังประสบความสำเร็จ
3) แผนงาน : ชุดของโครงการ
4) กลยุทธ์ : วิธีการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
5) เป้าประสงค์ : ผลจากการดำเนินการตามพันธกิจ
6) โครงการ : รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดความเชื่อมโยงเจตนารมณ์ของสถานศึกษา ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ

แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน
กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผนภูมิที่ 5 ความเชื่อมโยงเจตนารมณ์ของสถานศึกษา

49

2.การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
กฎกระทรวงข้ อ 26 ได้ร ะบุ ไว้ว่า สถานศึ ก ษาอาชีว ศึก ษาต้อ งดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการกำกับ และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือ
ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร (กฎกระทรวงข้อ 27)
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 28)
3. ติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยการติดตามตรวจสอบคุณภาพต่อสาธารณชน

วัตถุประสงค์
64
80

65
82

66

โครงการ

3/4
3/4
2/2
3/4

3/4

3. โครงการส่งเสริม
4.คนดี
โครงการการอาชีวอาสา
5. โครงการปลูก
จิตสานึกสาธารณะ
แก่ผู้เรียน
6. โครงการส่งเสริม
การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

3/4

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา

งานกิจกรรม

10,000

10,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

1,000 1,000 1,000 1,000
5,000 5,000 5,000 5,000

2,000 2,000 2,000 2,000

10,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

2. โครงการนักเรียน
“คนดี คนเก่ง”

85 1. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

75
ร้อยละของ
ผู้เรียนที่
ปฏิบัติตาม
คุณลักษณะ
ตามค่านิยม
12 ประการ
ในระดับปฏิบัติ
เฉลี่ยระดับ 2
ขึ้นไป

ตัวชี้วัด

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ

พัฒนาผู้เรียนให้มี
เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะตาม
และปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตาม
ค่านิยม 12
ประการ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.1

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

รายละเอียดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2567)
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

มีคุณลักษณะ คุณลักษณะ
ตามค่านิยม 12 ตามค่านิยม
ประการ
12 ประการ
ในระดับปฏิบัติ
เฉลี่ยระดับ 2
ขึ้นไป

75

64
80

65
82

66
85

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ (ต่อ)

พัฒนาผู้เรียนให้มี
เพื่อเสริมสร้าง ร้อยละของ
คุณลักษณะตาม
และปลูกฝัง
ผูเ้ รียนที่
ค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียนให้ ปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.1

ปลอดภัยรูร้ ะเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย

7. โครงการทานุ
บารุง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
8. โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษั
9.
โครงการวัตนริย์
กตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์
10. โครงการขับขี่

โครงการ

2/2

3/4

3/4

3/4

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา

15,000

12,000

15,000

12,000

15,000

12,000

10,000

10,000

10,000

10,000

งานกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000

15,000

12,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
80

65
82

66

3/4

2/1

3/4

1/1

13. โครงการน้อมนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดารงชีวิต
14. โครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน
15. โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ ชุมชน
สังคม ที่มีต่อผู้เรียน

3/4

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

งานหลักสูตร

งานส่งเสริม
ผลผลิต

งานหลักสูตร

งานหลักสูตร

งานวิจัย

10,000

30,000

6,000

10,000

30,000

6,000

10,000

30,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500 1,500 1,500 1,500

10,000

30,000

6,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

12. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ

85 11. โครงการประกวด
โครงงาน วิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

67

โครงการ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

มีคุณลักษณะ คุณลักษณะ
ตามค่านิยม 12 ตามค่านิยม
ประการ
12 ประการ
ในระดับปฏิบัติ
เฉลี่ยระดับ 2
ขึ้นไป

75

64

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ (ต่อ)

พัฒนาผู้เรียนให้มี
เพื่อเสริมสร้าง ร้อยละของ
คุณลักษณะตาม
และปลูกฝัง
ผูเ้ รียนที่
ค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียนให้ ปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์
75

64
80

65
82

66

โครงการ

ส่งเสริมกีฬาวิทยาลัย
17. โครงการกีฬา
สัมพันธ์
18. โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี

85 16. โครงการ

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

3/4

3/4
3/4

1,000

2,000

50,000

1,000

2,000

50,000

1,000

2,000

50,000

1,000

2,000

50,000

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

งานสวัสดิการ

งานกิจกรรม

งานกิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ร้อยละของผู้เรียน
ที่ปฏิบัติตาม
คุณลักษณะตาม
ค่านิยม 12
ประการ ในระดับ
ปฏิบัติเฉลี่ยระดับ
2 ขึ้นไป

ตัวชี้วัด

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ (ต่อ)

พัฒนาผู้เรียนให้มี
เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะตาม
และปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตาม
ค่านิยม 12
ประการ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

64
82

65
85

66

3. โครงการส่งเสริม
และนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการอาชีวศึกษา
4. โครงการพัฒนา
การอาชีวศึกษา
และฝึกอบรม
วิชาชีพร่วมกับ
จังหวัด / อปท.

2. โครงการทางาน
ฟาร์มประมง

โครงการ

90 1. โครงการเหล่ง
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ร้อยละของ
80
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

งานหลักสูตร

งานโครงการ
พิเศษ

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา
3/1

แผนกประมง

งานหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

2/1

3/1

2/1

20,000

5,000

25,000

10,000

20,000

5,000

25,000

10,000

20,000

5,000

25,000

10,000

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

20,000

5,000

25,000

10,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

64
90

65

67

โครงการ

การจัดการอาชีวศึก
ษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการปลูกพืช
ไร้ดิน

100 100 5. โครงการส่งเสริม
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ร้อยละของ
80
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

3/1

2/1
แผนกวิชา
ประมง

50,000

2,000

50,000

2,000

50,000

2,000

50,000

2,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

64
90

65

67

โครงการ

2/1

3/1

6. โครงการปลูกพืช
ไร้ดิน

แผนกวิชา
ประมง

50,000

50,000

2,000

50,000

2,000

50,000

2,000

กลยุทธ์ที่ 1.3

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

การจัดการอาชีวศึก
ษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100 100 5. โครงการส่งเสริม
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ร้อยละของ
80
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.2

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน
ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
5

70

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ใช้การ
เรียนรูด้ ้วย
ตนเอง

64

80

5

65

80

10

66

โครงการ

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self
Access)

90 8. โครงการส่งเสริม

ภาษาสู่อาเซียน
7. โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษ
ต่างประเทศ

15 6. โครงการเตรียม
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สื่อสาร
โดยใช้ภาษาต่าง
ประเทศได้

ตัวชี้วัด

3/4

3/4

3/4

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

5,000

5,000

5,000

5,000

แผนกวิชา 2,500 2,500 2,500 2,500
สามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชา 2,500 2,500 2,500 2,500
สามัญ-สัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 1.4

พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ

แผนงาน/โครงการ

เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสนอง
ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

พัฒนาผู้เรียนสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

64

85

65

90

66

โครงการ

2/3

1/1

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
สมรรถนะผู้เรียนให้
เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและ

3/1

3/1

20,000

50,000

1,000

2,000

20,000

50,000

1,000

2,000

30,000

100,000

1,000

2,000

30,000

100,000

1,000

2,000

กลยุทธ์ที่ 1.4

พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน
งานบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ

90 1. โครงการสร้าง
และพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
2. โครงการ
ประเมินหลักสูตร
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ร้อยละของ
85
ความพอใจ
ของ หน่วยงาน
สถาน
ประกอบ การ
ที่มีต่อผู้เรียน
ที่จบจาก
สถานศึกษา มี
ความพึงพอใจ
ในระดับ
พอใจมาก

ตัวชี้วัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ร้อยละของ
ความพอใจของ
หน่วยงาน
สถานประกอบ
การ ที่มีต่อ
ผู้เรียน ที่จบ
จากสถานศึกษา
มีความพึง
พอใจในระดับ
พอใจมาก

ตัวชี้วัด

85

64

85

65

90

66

โครงการ

8. โครงการศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการ

7. โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักเรียน นักศึกษา
ก่อนออกฝึกงานใน
สถานประกอบการ

6. โครงการความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

90 5. โครงการนิเทศ
การฝึกงาน
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

3/4

3/3

3/3

3/3

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
20,000

40,000

30,000

50,000

30,000

50,000

120,000

120,000

120,000

120,000

5,000 5,000 5,000 5,000

20,000

30,000

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.4

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
โครงการ

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พัฒนาผู้เรียนสนอง เพื่อพัฒนา
ความต้องการของ ผู้เรียนสนอง
ตลาดแรงงาน
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ร้อยละของ
ความพอใจของ
หน่วยงาน
สถานประกอบ
การ ที่มีต่อ
ผู้เรียน ที่จบ
จากสถานศึกษา
มีความพึง
พอใจในระดับ
พอใจมาก

ตัวชี้วัด

85

64

85

65

90

66

3/1

3/3

12. โครงการศึกษา
ความต้องการการ
ผลิตและพัฒนา
กาลังคนทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
จากสถาน
ประกอบการ

3/1

3/3

ฝ่ายวิชาการ

งานแนะแนว

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานแนะแนว
20,000

2,000

66

20,000

2,000

67

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 5,000 5,000 5,000

20,000

2,000

2,000

10,000

65

64

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.4

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
64

65

66

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการดาเนินชีวิต และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน มีจิตบริการ มีทักษะด้านค้นคว้าและวิจัย ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก

11. โครงการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษา

90 9. โครงการสัมมนา
การฝึกงานของ
ผู้เรียน
10. โครงการพัฒนา
ระบบการแนะแนว
เชิงรุก

67

โครงการ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พัฒนาผู้เรียนสนอง เพื่อพัฒนา
ความต้องการของ ผู้เรียนสนอง
ตลาดแรงงาน
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน

แผนงาน/โครงการ

ร้อยละของ
85
ความพอใจ
ของ หน่วยงาน
สถาน
ประกอบ การ
ที่มีต่อผู้เรียน
ที่จบจาก
สถานศึกษา มี
ความพึงพอใจ
ในระดับ
พอใจมาก

85

90

90 13. โครงการฝึก
ทักษะและ
ประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
14. โครงการ
ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อบ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
15. โครงการเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้แก่
นักเรียนนักศึกษา
2/6

2/6

3/3

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

ฝ่ายแผนงาน งานส่งเสริม
และความร่วมมือ ผลิตผล

ฝ่ายวิชาการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.1

ตัวชี้วัด

เพื่อส่งเสริมให้ 1. ร้อยละของ
ผู้เรียน ได้
ผลงาน
คิดค้นและ
สิ่งประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

70

64

70

65

75

66

โครงการ

80 1. โครงการอบรม
ครู ผู้เรียนให้เป็น
นักสร้างสรรค์

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

30,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

3/1

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม

2,000

2,000

2,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ ครู ผู้เรียน มีองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อบริการสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

พัฒนาผู้เรียนสนอง เพื่อพัฒนา
ความต้องการของ ผู้เรียนสนอง
ตลาดแรงงาน
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้
คิดค้นและ
พัฒนา
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีไปใช้
กับชุมชนและ
สังคม

3. จานวน
ผลงานวิจัย
ของผู้เรียน
ได้รับการ
เผยแพร่

2

2

2

2. จานวน
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนนาไปใช้
ในประโยชน์ตอ่
ชุมชนหรือเชิง

2

70

1. ร้อยละของ 70
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์คะแนน
80 คะแนน

3

4

75

80 1. โครงการอบรม
ครู ผู้เรียนให้เป็น
นักสร้างสรรค์
งานวิจัย และ
นวัโครงการ
ตกรรม
2.
ประกวดงานวิจัย
5 นวัตกรรมและ
สิ3.่งประดิ
ษฐ์
โครงการประชุ
ม
ทางวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัย
4. โครงการ
3 สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
3/1

3/1

3/1

3/1

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
ประดิจัยษฐ์
ฝ่ายแผนงาน สิ่งงานวิ
และความร่วมมือ พัฒนา
นวัตกรรม
และจัย
ฝ่ายแผนงาน
งานวิ
และความร่วมมือ พัฒนา
นวัตกรรม
ฝ่ายแผนงาน
งานวิจัย
และความร่วมมือ พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.1

ตัวชี้วัด

เพื่อส่งเสริมให้ 4. ร้อยละ
ผู้เรียน ได้
ผู้เรียนในสาขา
คิดค้นและ
งานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
64

65

70

66

โครงการ

80 5. โครงการศึกษา
และพัฒนาหุ่นยนต์
เพื่อการเรียนรู้และ

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

2,000

5,000

15,000

2,000

2,000

5,000

15,000

2,000

2,000

5,000

15,000

2,000

2,000

5,000

15,000

2,000

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

2,000

2,000

2,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ ครู ผู้เรียน มีองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อบริการสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีไป
ใช้กับชุมชนและ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้
คิดค้นและ
พัฒนา
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีไปใช้
กับชุมชนและ
สังคม

4. ร้อยละ
ผู้เรียนในสาขา
งานไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือกล
ได้เรียนรู้และ
ใช้งานหุ่นยนต์

70

80 5. โครงการศึกษา
และพัฒนาหุ่นยนต์
เพื่อการเรียนรู้และ
ใช้งาน
3/1

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

วัตถุประสงค์

1. จานวนทุน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
ทางานวิจัย

ตัวชี้วัด
64

65

1

66

โครงการ

1 1. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อขอรับ
ทุนงานวิจัย

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร ได้คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อส่งเสริม
ให้ครู บุคลากร ได้ สนับสนุนให้ครู
คิดค้นผลงานวิจัย บุคลากร ได้
นวัตกรรม และ
คิดค้น

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

2,000

2,000

2,000

2,000

2/6

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ ครู ผู้เรียน มีองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อบริการสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีไป
ใช้กับชุมชนและ
สังคม

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู
บุคลากร ได้
คิดค้น
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี

2. จานวน
ผลงานวิจัยที่
ได้เสนอใน
การประชุม
3. จานวน
งานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ์
ของชุมชนที่
ได้รับการต่อ
ยอด

1. จานวนทุน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
ทางานวิจัย

1

2

1

2 3. โครงการ
สนับสนุนงานวิจัยพื่
อการต่อยอด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

1 2. โครงการประชุม
ทางวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัย

1 1. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อขอรับ
ทุนงานวิจัย

3/1

3/1

2/6

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งงานวิ
ประดิจัยษฐ์

พัฒนา
นวัตกรรม
และ
ฝ่ายแผนงาน
งานวิจัย
และความร่วมมือ พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
งานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีไปใช้

ส่งเสริม สนับสนุน
งานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน

1. ร้อยละของ
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ผ่าน
เกณฑ์คะแนน
80 คะแนน

ตัวชี้วัด
70

64
70

65
75

66
80

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. โครงการ
ประกวดงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ

2,000

5,000

2,000

5,000

2,000

5,000

2,000

5,000

3/1

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

15,000

15,000

15,000

15,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.3

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ ครู ผู้เรียน มีองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อบริการสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครู บุคลากร ได้
คิดค้นผลงานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี

ชุมชนที่ได้รับ
การต่อยอด

ผลงาน
สนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์ผ่าน
งานวิจัย
นวัตกรรม และ เกณฑ์คะแนน
เทคโนโลยีไปใช้ 80 คะแนน
พัฒนาการ
2. จานวน
เรียนการสอน งานวิจัยหรือ
ชุมชน และสังคม สิ่งประดิษฐ์ของ
1

2

สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

2 2. โครงการ

ประกวดงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3/1

3/1

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

และความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของ
สถานศึกษา
เพื่อนาไปใช้ให้

เผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของ
สถานศึกษา เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน

1.จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับการ

ตัวชี้วัด

5

64

10

65

15

66

โครงการ

20 1. โครงการ
สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ใน
ช่องทางออนไลน์
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2,000

2,000

2,000

2,000

3/1

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

2,000

2,000

2,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.4

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ ครู ผู้เรียน มีองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อบริการสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน
และสังคม

นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของ
สถานศึกษา
เพื่อนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน และ
สังคม

นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับการ
เผยแพร่ตาม
ช่องทางต่างๆ
2.จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์ที่
นาไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนหรือเชิง
พาณิชย์
1

2

2

3. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์แสดงผล
งานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี

ฐานข้อมูลวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ใน
ช่องทางออนไลน์
และตีพิมพ์ใน
วารสารงานวิ
2.
โครงการจัดจทัยาที่

3/1

3/1

3/1

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย
1,000 1,000 1,000 1,000
พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การ
บริหารจัด
การศึกษาโดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาลเป็นที่
ยอมรับ

การบริหารจัด
การศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

64

75

65

80

66

โครงการ

80 1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างการ
บริหารจัดการและ
กาหนดภารกิจที่
ชัดเจนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. ร้อยละของ 70
ระดับความ
พึงพอใจของ
ครู บุคลากร
ผู้เรียน และ
ชุมชน มีความ

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

2/5

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีของ
สถานศึกษา เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม

การศึกษาโดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาลเป็นที่
ยอมรับ

พึงพอใจของ
บริหารจัดการและ
ครู บุคลากร
กาหนดภารกิจที่
ผู้เรียน และ
ชัดเจนตาม
ชุมชน มีความ
กฎหมายที
่เกี่ยวข้
2. โครงการบริ
หารอง
พึงพอใจต่อ
จัดการตามเกณฑ์
การบริหาร >4.0 >4.20 >4.25 >4.40 คุณภาพงานบริหาร
2. ระดับ
จัดการภาครัฐด้วย
ค่าเฉลี่ย
หลักธรรมาภิบาล
ภาพรวมของ
โดยยึดหลักปรัชญา
ประเมิน
ของเศรษฐกิจ
คุณภาพ
พอเพี
ยง ฒนา
ภายใน
3. โครงการพั
สถานศึกษา
ระบบบริหารความ
ตามมาตรฐาน
เสี่ยง
การอาชีวศึกษา
2/5

2/5

2/5

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ และความ
ร่วมมือ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การ
บริหารจัด
การศึกษาโดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาลเป็นที่
ยอมรับ

การบริหารจัด
การศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

2. ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ตัวชี้วัด
65

66

67

โครงการ

5. โครงการ
ประเมินผลการ

ระบบประกัน
คุณภาพการ
อาชีวศึกษา

>4.0 >4.20 >4.25 >4.40 4. โครงการพัฒนา

64
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การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

4/1

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายแผนงาน งานประกัน
และความร่วมมือ คุณภาพ

25,000

25,000

25,000

25,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักธรรมาภิบาล

8

8

8

8 6. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
วิทยาลัย

5. โครงการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษาทุกมิติ
2/5

2/5

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

1,000

1,000

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

5

5

จานวนภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ

64

6

6

65

6

6

66

โครงการ

6 2. โครงการ การ
บริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม

6 1. โครงการ การ
จัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
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จานวนภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,000

1,000

2/6

2/6
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

2,000

5,000

2,000

5,000

2,000

5,000

2,000

5,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา
ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

ยึดหลักธรร
ประเมิน
มาภิบาลเป็นที่ คุณภาพ
ยอมรับ
ภายใน
สถานศึกษา
ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
3. จานวน

3

จานวนภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมใน
สนับสนุนทรัพยากร

3

3

3

3

ในการจัดการเรียนการ
สอนจากทุกภาคส่วน

3 3. โครงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
อาชีวศึกษาและการ
พยากร
3 4.จัดโครงการระดมทรั
การเรียนการสอน
2/6

2/6

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

2,000

2,000

วัตถุประสงค์

เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้

การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา

64

82

65

85

66

โครงการ

3. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค

สภาพภูมิทัศน์

90 1. โครงการ
วิทยาลัยสวยด้วยมือ
เรา
2. โครงการพัฒนา
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ร้อยละของ
80
ความพึงพอใจ
ต่อ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ของ
สถานศึกษา
ของผู้เรียน
ผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,000

2,000

2/5

2/5

2/5

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานอาคาร
สถานที่

ฝ่ายพัฒนา งานกิจกรรม
กิจการนักเรียน
ศึกหษาาร
ฝ่นัากยบริ
งานอาคาร
ทรัพยากร
สถานที่

50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

จานวนภาค
ส่วนที่มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาบุคลากร

ของ
สถานศึกษา
ของผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชน อยู่ใน
ระดับดีมาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

4. โครงการจัดสร้าง
โรงจอดรถของ
บุคโครงการพั
ลากร ฒนา
5.
2/5

2/5

งานอาคาร
สถานที่
งานอาคาร
สถานที่

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

20,000

20,000

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใน
การบริหาร
จัดการ

บริหารจัดการโดย
ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของครู
เจ้าหน้าที่
ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชน อยู่ใน

ตัวชี้วัด

90

64

92

65

95

66

โครงการ

3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายและระบบ

สนับสนุนครูสร้าง
สื่อและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้

95 1. โครงการใช้ระบบ
RMS ในการบริหาร
และการจัดการ
เรียโครงการ
นการสอน
2.
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บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000

20,000

3/2

2/5

งานศูนย์
ข้อมูล

งานสื่อ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

50,000

2,000

2,000

50,000

2,000

2,000

50,000

2,000

2,000

50,000

2,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนรู้

3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายและระบบ
อินเตอร์ให้พร้อมใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2/5

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ

50,000

50,000

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดระบบ
ดูแลวัสดุ
ครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการ
จัดการศึกษา

จัดระบบดูแลวัสดุ
ครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และ
จัดการศึกษา

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อ วัสดุ
ครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ของครู
เจ้าหน้าที่
ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชน อยู่ใน

ตัวชี้วัด

70

64

75

65

80

66

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค

2. โครงการจัดหา
และบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ของ
สถานศึ
กษา
3. โครงการ

85 1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา
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จัดระบบดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดการศึกษา

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000

50,000

2/5

2/5

2/5

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานอาคาร
สถานที่

งานพัสดุ

งานอาคาร
สถานที่

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ในด้าน หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่
ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชน อยู่ใน
ระดับดีมาก

ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค
2/5

ทรัพยากร

สถานที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ

10

50

10

ร้อยละของครู 40
ที่ได้รับการ
อบรม สัมมนา

ร้อยละของครูที่
ได้รับการอบรม
ตรงสาขาวิชา

1

ประกอบการ
จานวนครูที่
1
ได้รับการศึกษาต่อ

65

10

64

50

10

1

10

66

โครงการ

60

4. โครงการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน

10 3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

สนับสนุนการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น

10 1. โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
1 ประกอบการ
2. โครงการส่งเสริม
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10

พัฒนาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาด้าน ร้อยละของครูที่
ได้รับการฝึกใน
และวิทยฐานะของ วิชาชีพและ
ครู
วิทยฐานะของครู สถาน

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2/3

2/3

2/3

2/3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

200,000

20,000

30,000

200,000

20,000

30,000

200,000

20,000

30,000

200,000

20,000

30,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่
ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชน อยู่ใน
ระดับดี

50

50

60

4. โครงการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
2/3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบุคลากร
200,000

200,000

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ

1

64

1

65

1

66

2
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5. โครงการพัฒนาการ
เตรียมการเพื่อการขอ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการ

ร้อยละของ
100 100 100 100 6. โครงการนิเทศ
ครูผู้สอนที่
การเรียนการสอน
ได้รับการนิเทศ

พัฒนาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาด้าน จานวนครูที่
และวิทยฐานะของ วิชาชีพและ
ได้รับวิทย
ครู
วิทยฐานะของครู ฐานะสูงขึ้น

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

200,000

200,000

3/1

2/3

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

งานบุคลากร

1,000

1,000

1,000

1,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละของครู 40
ที่ได้รับการ
อบรม สัมมนา
ดูงาน

พัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสาร

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.2

เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการ
สื่อสาร
ภาษาต่างประเท
ศของครูและ
บุคลากร

วัตถุประสงค์

8

5

1. ร้อยละของ
บุคลากร
สามารถใช้
ภาษาชาติ
อาเซียนใน
การสื่อสารได้

65

8

64

10

10

66

โครงการ

15 2. โครงการเตรียม
ภาษาสู่อาเซียน

15 1. โครงการพัฒนา
ขีดความสามรถ
ด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. ร้อยละของ 5
บุคลากร
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้

ตัวชี้วัด

พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2/3

2/3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1

2

1

1

4. จานวน
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมได้รับ
การต่อยอด

2

2

2. ร้อยละผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่มี
คะแนน 75
คะแนนขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่
เข้าประชุมเสนอ
งานด้านวิจัย และ
สิ่งประดิษฐ์

2

65

2

64

2

1

2

2

66

โครงการ

สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมและ

2 4. โครงการ

ทางวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัย

2. โครงการ
ประกวดงานวิจัย
นวัตกรรมและ
ษฐ์
1 สิ3.่งประดิ
โครงการประชุ
ม

2

ครู ให้เป็นนัก
สร้างสรรค์ งานวิจัย
และนวัตกรรม

2 1. โครงการอบรม

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. ร้อยละของ
ครูที่ได้รับการ
อบรม ด้านวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์

ตัวชี้วัด

พัฒนาด้านวิจัยและเทคโนโลยี และนวัตกรรม

พัฒนาด้านวิจัยและ เพื่อพัฒนาครู
เทคโนโลยี และ
และบุคลากร
นวัตกรรม
ของ
สถานศึกษา
ด้านวิจัยและ
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2/3

2/3

2/3

2/3

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

พัฒนา
นวัตกรรม
และ

พัฒนา
นวัตกรรม
และจัย
งานวิ

พัฒนา
นวัตกรรม
และจัย
งานวิ

งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งงานวิ
ประดิจัยษฐ์

2,000

2,000

15,000

2,000

2,000

2,000

15,000

2,000

2,000

2,000

15,000

2,000

2,000

2,000

15,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
2/3

และความร่วมมือ

พัฒนา
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
64

65

66

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

โครงการ

1. ร้อยละของ 80 80 100 100 2. โครงการพัฒนา
ครูที่เข้าร่วม
คุณธรรม จริยธรรม
อบรมคุณธรรม
1.จริร้ยอธรรม
ยละของ 100 100 100 100 3. โครงการพัฒนา
ครูที่ผ่านการ
ด้านจรรยาบรรณ
ประเมินด้าน
วิชาชีพครู
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

พัฒนาด้าน
เพื่อพัฒนาด้าน 1. ร้อยละของ 100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณ ครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันครู
วิชาชีพของครู กิจกรรมวันครู

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2/3

2/3

2/3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

2,000

30,000

1,000

2,000

30,000

1,000

2,000

30,000

1,000

2,000

30,000

1,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมได้รับ
การต่อยอด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้าน ร้อยละของ
ชีวิต
คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ
ของครู
ต่อ คุณภาพ
ชีวิต ของครู
อยู่ในระดับ
พอใจมาก

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.5
65
75

64
65

80

66

โครงการ

2. โครงการพัฒนา
ค่านิยมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สร้างขวัญ
และกาลังใจให้
บุคลากรของ
สถานศึกษา

80 1. โครงการสร้าง

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2/3

2/3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการบริหาร
จัดการเรียน
การสอนและ
บริการวิชาการ
วิชาชีพ กับ
ภาครัฐ เอกชน
และชุมชน

สร้างและส่งเสริม
ความร่วมมือ กับ
ภาครัฐ เอกชน
และชุมชน ในการ
บริหารจัดการเรียน
การสอนและ
บริการวิชาการ
วิชาชีพ

1. จานวน
สถาน
ประกอบการ
หน่วยงาน
สถานศึกษาที่
ลงนามความ
ร่วมมือพัฒนา
บุคลากร และ
การจัดการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

25

64

30

65

40

66

โครงการ

3. โครงการขยาย
ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

ความร่วมมือและ
เครือข่ายพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา
(V-cop)

45 1. โครงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้าน
อาชี
วศึกษา
2. โครงการขยาย

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

2/6

2/6

2/6

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ วิชาชีพ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์
กับภาคี
เครือข่าย
ผู้ปกครอง
ชุมชน โรงเรียน
ในเขตพื้นที่
บริการ และ
สถาน
ประกอบการ

พัฒนา
ความสัมพันธ์กับ
ภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ และ
สถานประกอบการ

5

1

2. จานวน
ฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การจัดเก็บ

64

2

10

65

3

10

66

โครงการ

การ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและใช้
ทรัพยากรทางการ
ษาสู่การเรีดยทนรูา ้
4 ศึ3.กโครงการจั
ฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา

15 1. โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้าน
อาชี
วศึกษา รณา
2. โครงการบู
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

1. จานวน
หน่วยงานใน
ชุมชน
สถานศึกษา
ชมรม
ผู้ปกครองที่ให้
ความร่วมมือใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียน

ตัวชี้วัด

2/5

2/6

2/6

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และสถานประกอบการ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์
กับภาคี
เครือข่าย
ผู้ปกครอง
ชุมชน โรงเรียน
ในเขตพื้นที่
บริการ และ
สถาน
ประกอบการ

พัฒนา
ความสัมพันธ์กับ
ภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ และ
สถานประกอบการ

64

65

66

67

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

โครงการ

3.ร้อยละของ 100 100 100 100 4. โครงการจัดทา
ผู้ปกครองที่มี
ฐานข้อมูลผู้ปกครอง
อยู่ใน
เพื่อการพัฒนา
ฐานข้อมูลของ
ผู้เรียน
สถานศึ
กษา
4. ร้อยละของ
100 100 100 100 5. โครงการสร้าง
ครูที่ร่วมมือ
เครือข่ายระบบดูแล
กับผู้ปกครอง
ติดตามพฤติกรรม
ดูแล ติดตาม
นักเรียน นักศึกษา
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด

2/6

2/5

งานครูที่
ปรึกษา

งานครูที่
ปรึกษา

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน
นักศึกษา

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และสถานประกอบการ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

1. จานวน
ผู้เรียน 108
อาชีพ

บริการวิชาการและ เพื่อบริการ
วิชาชีพ
วิชาการและ
วิชาชีพ ให้กับ
ชุมชน

65

66

67

โครงการ

800 800 800 800 1. โครงการพัฒนา
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ผู้รับบริการ
บริการชุมชน

ร่วมด้วยช่วยประชาชน

หลักสูตร และการ
จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะ
2. จานวน 1500 2000 2000 2000 สั2.้นโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนหลักสูตร
การฝึกอบรม
ระยะสั้น
วิชาชีพระยะสั้น
อาชีพ)
3. จานวน
12 12 12 12 (108
3. โครงการ
สาขาวิชาระยะ
ถ่ายทอดความรู้
สั้นที่เปิดสอน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี สู่ชุมชน
และสังคม
4. จานวน
30 30 40 50 4. โครงการอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัด

บริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ

2/2

3/1

3/1

3/2

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียน
งานโครงการ
พิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนา งานโครงการ
กิจการนักเรียน
พิเศษ
นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

15,000

80,000

40,000

15,000

100,000

40,000

15,000

100,000

40,000

15,000

100,000

40,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
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65
66
67

เป้าประสงค์ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

6. จานวน
ผู้รับบริการใน
การออกหน่วย
บริการ อาเภอ
จังหวัดเคลื่อนที่

5. จานวน
ผู้รับบริการ จาก
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

บริการวิชาการและวิชาชีพ

บริการวิชาการและ เพื่อบริการ
วิชาชีพ
วิชาการและ
วิชาชีพ ให้กับ
ชุมชน

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5..3
65

66

67

โครงการ

50

50

80

หน่วยบริการ
อาเภอ จังหวัด
เคลื่อนที่

80 6. โครงการออก

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(
Fix it center)

300 350 400 400 5. โครงการขยาย
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เป้าหมาย(ปีงบประมาณ 25..)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ

2/2

2/2

ฝ่ายพัฒนา งานโครงการ
กิจการนักเรียน
พิเศษ
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนา งานโครงการ
กิจการนักเรียน
พิเศษ
นักศึกษา

15,000

300,000

15,000

300,000

15,000

300,000

15,000

300,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ(ปีงบประมาณ25..;บาท)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก
64
65
66
67

เป้าประสงค์ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
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บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
. (2543) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขปรัปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
กรุงเทพมหานคร องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2560) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
. (2545) แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) :ฉบับสรุป
กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
. (2552) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2552
. (2555) มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กรุงเทพมหานคร สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2553) คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
. (2550) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
. (2555) รายงานประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา :

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
67

. (2553) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับสรุป สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
. (2552) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
. (2548) มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

