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ค าน า 

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นแผนแม่บทท่ีก าหนด
เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอก และคณะกรรมการสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกภาค
ส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคลากรทุกคน ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาขีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน 
 
 

งานนโยบายและการวางแผน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าช้ีแจง 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน พ.ศ.2561-2563 (แผน
ระยะ 3 ปี) เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกฝ่ายใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พ.ศ.2561-2563 (แผน 3 ปี) จัดท าภายใต้การศึกษา วิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 บทท่ัวไป ว่าด้วยความมุ่งหมาย 
และหลักการในการจัดการศึกษา มาตรา 6 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา 
และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ เครารพกฎหมายความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติรวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้  
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

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

ส่วนท้องถิ่น  
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับและ ประเภทการศึกษา  
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

และการ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ท้ังนี้
ต้องอาศัย การด าเนินงานในหมวด  2 – 9 ท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนว



ทางการจัดการ ศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู  
คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 -2564) ได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
9-11  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการ ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน   

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่าง
สถานศึกษา ใน สถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนอง
ความต้องการ ของประชาชนท้ังหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จาก

แนวคิดการ จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ
ท่ี 21”  

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือ ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า

ภายในประเทศ ลดลง  

เป้าหมาย 2 ด้าน 
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้    
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น 

(Arithmetics)   
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน



ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion)  

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้   

2.1  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
(Access) มี ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
เป็นต้น   

2.2  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างเท่า เทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา 15 ปี เป็นต้น   

2.3 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตาม ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบ 
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Program for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น   

2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา เป็นต้น   

2.5 ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต 
และบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้าน การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ า นวน
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และ
เป้าหมายดังกล่าว ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมาย
และตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสาม
ของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน   



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุ เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคม และประเทศชาติ  
2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ของประเทศ  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

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

บรรณ วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ จัดท ายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมี 

7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนา

ประเทศ  
2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย   
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา    
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
5. เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี   
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา   
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง 

5 พันธกิจ ประกอบด้วย   
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ

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

 



สารบญั 
 หน้า 
ค าน า  
ค าช้ีแจง  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 4 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน 
ภาคผนวก 
 ก) รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข) รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ค) ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
ง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าแผนงานวัดผลและประเมินผลและ
บรรณารักษ์ 

นางสาวศุภฐานัทธ์    บุญแจ่ม 

หัวหน้างานแผนงานวิชาการ 
นางสาวนาทนารี  ทองค า 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 

นางสาวนาทนารี   ทองค า 

เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวธัญพร  เชาวนนท์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวปภัสสร  ปลีฟัก 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 
และแผนงานประชาสัมพันธ์ภายนอก 

นางสาวผาสุข  ทิพย์เท่ียงแท้ 

หัวหน้าแผนงานการเงิน 
นางปทุม  มณีต้น 

นายทะเบียน 
นางจรรยา  จงเจริญ 

หัวหน้าแผนงานบุคคลและงานสารบรรณ 
นางสาววาสนา  หล าร่ าไป 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานบัญชี - พัสดุ 
นางมาลี  ช่วยแก้ว 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานบุคคลและงานสาร
บรรณ 

นายสหนิตย์  กุญชรทรัพย์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานการเงิน 
นางสาศิริกาญจน์  กล้าแข็ง 

 

หัวหน้าแผนงานสัมพันธ์ชุมชน 
นายจตุพร    ค้ าประเสริฐ 

หัวหน้าแผนงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
นายบัณฑิต  มีแก้ว 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานกิจการนักเรียน/
นักศึกษา 

นางสาวจินตนา  ใจเร็ว 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานปกครองนักเรียน/
นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 
และหัวหน้าแผนงานอาคารสถานท่ี 

นางพเยาว์    พราหมณ์คล้ า 

หัวหน้าแผนงานพฒนาโภชนาการและ
สุขาภิบาล 

นางสาวสีฝุ่น   คชพันธ์ 

หัวหน้าแผนงานพัฒนาสุขภาพและ
อนามัย 

งานรักษาความสะอาด เขต 1    
KHINSANWIN  MYANMAR 

KYAWMYINTTHEIN  CHATSO 
 

งานรักษาความสะอาด เขต 2   
กาญจนาพร 

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายประยงค์  ฝารมี 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายวิชัย  โพธ์ิสุวรรณ 

 

หัวหน้าแผนงานนโยบายและการวางแผน 
นางสาวพจนาพร    แสงเงิน 

 

 

หัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
นายบัณฑิต  มีแก้ว 

 

หัวหน้าแผนงานบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

นางสาวชลธิชา  เตชะเจริญกิจ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรม 

นางสาวจินตนา  ใจเร็ว 
 

คณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
ปีการศึกษา  2561 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายชนะการณ์  ออสุวรรณ 

รองผู้อ านวยการอาวุโส 
นางจันทร์จ ารัส    เกิดพันธ์ 

ผู้จัดการ 
นางสาวอิสรียา  ออสุวรรณ 

ผู้อ านวยการ 
นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ 

หัวหน้าแผนงานบัญชี - พัสดุ 
นางรัตติยา  จันทายนะ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา 
และหัวหน้าแผนงานปกครองนักเรียน/นักศึกษา 

นางทัศนีย์  ศิริมงคล 

หัวหน้าแผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวปัทมา  ทิมดี

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา / หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์ 



1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายชนะการณ์ ออสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการ 
2 นายชนาธิป ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3 นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4 นางจันทร์จ ารัส เกิดพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
5 นายอ านาจ ป่านแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6 นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ ผู้จัดการ กรรมการ 
7 นางอัจฉรียา ออสุวรรณ ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
8 นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

การบัญชี 3 3 - 3 - - - 3 - 
การตลาด 2 2 - 1 1 - - 2 - 
ภาษาต่างประเทศ 3 3 - 2 1 - - 3 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - 3 1 - 
การท่องเท่ียว 3 2 1 2 1 1 - 2 - 
พื้นฐาน 6 6 - 6 - - 1 5 - 

รวม 21 20 1 18 3 1 4 16 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝ่ายวิชาการ 
รวม 

1 
1 

  1 
1 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
     งานการเงิน 
     งานบัญชี – พัสดุ 
     งานสารบรรณ – งานบุคคล 
     งานทะเบียน 

รวม 

 
1 
2 
2 
- 
5 

   
1 
2 
2 
- 
5 

 

ฝ่ายบริการอาคารและสถานท่ี 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

รวมทั้งสิ้น 6   6  
 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ ปวช. สาขางาน และช้ันป ี
 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน ภาษาต่างประเทศ 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน การท่องเท่ียว 

รวม 

 
12 
9 
7 
29 
37 
93 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
11 
- 
4 
25 
23 
63 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
4 
1 
2 
22 
29 
58 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
27 
10 
13 
76 
89 
215 



จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ ปวส. สาขางาน และช้ันป ี
 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวส. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ 

รวม 

 
2 
6 
8 
16 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
9 
15 
26 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
4 
15 
33 
42 

รวม ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 109 - - 89 - - 58 - - 257 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน ภาษาต่างประเทศ 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน การท่องเท่ียว 

รวม 

 
2 
1 
1 
21 
18 
43 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
1 
1 
21 
18 
43 

ระดับ ปวส. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
2 
7 
12 
21 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
7 
12 
21 

รวมทั้งหมด 64  - - 64 
 
 
 
 
 



1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 1.4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา การบัญชี 
การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก สาขางาน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก และประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชา การท่องเท่ียว 
สาขางาน การท่องเท่ียว 
 1.4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (รับผู้จบ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ และการ
ท่องเท่ียว 

1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้ 
 - อาคารอ านวยการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องจัดเก็บพัสดุและผลิตเอกสาร จ านวน 1 ห้อง และห้อง
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและผู้รับใบอนุญาต จ านวน 1 ห้อง 
 - อาคารเรียน 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว จ านวน 7 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน 
จ านวน 6 ห้อง ห้อง่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
 - อาคารเรียน 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว จ านวน 4 ห้องเรียน ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเครื่องค านวณและปฏิบัติงานส านักงาน จ านวน 1 
ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
 - อาคารเรียน 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน จ านวน 21 ห้อง ประกอบด้วยห้องเรียน 
จ านวน 9 ห้อง และห้องปฏิบัติการจ านวน 6 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย และห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound LAB) จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการตลาด จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการท่องเท่ียว จ านวน 1 ห้อง ห้องสมุดขนาด 1 
ห้องเรียน จ านวน 1 ห้อง ห้องพักครู จ านวน 1 ห้อง ห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริการและอาคาร
สถานท่ี รวมจ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 ห้อง และห้องศูนย์ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ จ านวน 1 ห้อง 
 อาคารประกอบ 
 - อาคารบ้านพัก 5 หลัง ประกอบด้วย บ้านนักการภารโรง 2 หลัง และส าหรับนักเรียนพอพักหญิง 
จ านวน 3 หลัง จ านวน 75 คน 
 - โรงจอดรถ จ านวน 3 แห่ง 
 



 
 สนามกีฬา 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน มีสนามกีฬาและบริเวณท่ีประกอบด้วย ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มรื่น มี
สนามกีฬาฟุตบอลขนาดกลาง จ านวน 1 สนาม สนามบาสเก๊ตบอล และวอลเล่ย์บอล จ านวน 1 สนาม สนาม
เซปักตระกร้อง จ านวน 1 สนาม 

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ปีการศึกษา ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 

ปีการศึกษา 
2561 

งบบุคลากร 6,571963.00 
งบด าเนินงาน 4,550,609.96 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 887,020.00 
งบรายจ่ายอื่นๆ 927,394.49 
รวมทั้งสิ้น 12,936,987 

ปีการศึกษา 
2562 

งบบุคลากร 6,571963.00 
งบด าเนินงาน 4,550,609.96 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 887,020.00 
งบรายจ่ายอื่นๆ 927,394.49 
รวมทั้งสิ้น 12,936,987 

ปีการศึกษา 
2563 

 

งบบุคลากร 6,571963.00 
งบด าเนินงาน 4,550,609.96 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 887,020.00 
งบรายจ่ายอื่นๆ 927,394.49 
รวมทั้งสิ้น 12,936,987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน 30 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้   

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ี เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้ เชิ งทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อยจ านวน  3 
ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.1.2 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ   
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการ ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
 
ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ ทักษะชีวิตเป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  4 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1  ระดับคุณภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้และ ทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2  ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษา ต่อการได้งานท างาน และ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ 

ผู้รับบริการท่ีมี ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ ท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ 



ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.4  ระดับคุณภาพของการประกวดแข่งขันทักษะ พื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม บทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตาม ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1  ระดับคุณภาพของการด าเนินกิจกรรมด้านการ รักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ      
ธรรมาภิบาลแก่ผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3 ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจ านวนตาม เกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ และบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยีและความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  3 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.3 ระดับคุณภาพของการน าหลักสูตรที่ได้รบัการพัฒนา ไปทดลองใช้ 
 
 
 



 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนา อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ัง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการ ประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  6 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1 คุณภาพในการบริหารจัดการครูและบุคลากร 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการพัฒนา สมรรถนะของครูและบุคลากร  

 ทางการศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู ้
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.4 ระดับคุณภาพในการจัดระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.5 ระดับคุณภาพในการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.6 ระดับคุณภาพของการจัดการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์  
 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาบริหาร จัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่ อย่างเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเด็นการประเมินย่อยจ านวน  4 ประเด็น 
ดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ของ
สถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ

การบริหาร สถานศึกษา   
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและ งบประมาณ   
 
 
 
 



 
 
 
ประเด็นการประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด า เนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ี ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย ประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  3 
ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการน า นโยบายของหน่วยงานต้น สังกัดของสถานศึกษาสู่

การปฏิบัติ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการน านโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัดสู่

การปฏิบัติของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการน านโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัดสู่

การปฏิบัติของหน่วยงาน สถานประกอบการ กลุ่มองค์กร ในชุมชน    

มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษาร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมินย่อยจ านวน  3 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน กลุ่มองค์กร 

ชุมชน ในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้มี การจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชนประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย จ านวน  2 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้บริหารครู บุคลากร และผู้เรียน 



ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2 ระดับคุณภาพในการน าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือให้บริการแก่หน่วยงาน สถานประกอบการ 
กลุ่มองค์กร หรือชุมชน 

ส่วนท่ี 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ผลการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ท้ังภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

3.3 เป้าหมาย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

2. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา และการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
7. สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนท่ี

สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 



 
 
 
 
3.4 กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ คุณธรรม สอดคล้องกับทักษะของพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
8. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทั กษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ คุณธรรม สอดคล้องกับทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
2. งานวัดผลประเมินผล ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
3. งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 
4. งานติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 

1.2 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

5. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.3 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

6. โครงการทดสอบ V-NET ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.4 ระดับคุณภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
และทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 

7. โครงการสร้างประสบการณ์และรายได้ระหว่างเรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
8. โครงการศูนย์บ่มเพาะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
9. โครงการประเมินมาตรฐานผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
10. โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.5 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ศึกษาต่อ การได้งานท าและ/หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

11. งานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1.6 ความพึงพอใจของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

12. งานส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 

1.7 ระดับคุณภาพของการประกวด แข่งขัน
ทักษะพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา 

13. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
14. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 

 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทั กษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

2.1 ระดับคุณภาพของการด าเนินกิจกรรม
ด้านรั กชาติ  เ ทิด ทูนพระมหากษัตริ ย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

15. โครงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานกิจกรรมฯ 
16. โครงการปลูกฝังส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานกิจกรรมฯ 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา  
ภิบาลแก่ผู้เรียน 

17. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม    งานกิจกรรมฯ 
18. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม    งานกิจกรรมฯ 

2.3 ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

19. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และสัมพันธ์ชุมชน    งานกิจกรรมฯ 
20. โครงการอนุรักษ์พลังงาน    งานอาคารฯ 
21. โครงการธนาคารขยะ    งานอาคารฯ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ท่ี 2 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

3.1 ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เ รี ย น  ชุ ม ช น  ห น่ ว ย ง า น  ส ถ า น
ประกอบการ 
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน หน่วยงาน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
3.3 ระดับคุณภาพของการน าหลักสูตรท่ี
ได้รับการพัฒนาไปทดลองใช้ 

22. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
23. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 



พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ท่ี 3 สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการครู
และบุคลากร 

24. งานเพิ่มอัตราครู/อาจารย์/บุคลากรสนับสนุน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
25. งานสถิติครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
26. งานสวัสดิการครู และบุคลากร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 

4.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

27. งานประชุม อบรม และรางวัลเกียรติบัตร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
28. โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
29. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
30. งานประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ และครูดีเด่น 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 

4.3 ระดับคุณภาพในการในการจัดการ
เรียนรู้ 

31. โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครู ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
32. งานกิจกรรมการเรียนการสอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
33. โครงการสารสนเทศสู่อนาคต ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
34. โครงการทัศนศึกษาดูงาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
35. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาสากล ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
36. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
37. โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
38. โครงการวันวิชาการ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 

 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

4.4 ระดับคุณภาพในการจัดระบบการ
นิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

39. โครงการนิเทศการสอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
40. โครงการประเมินคุณภาพการสอนโดยผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
41. โครงการประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

4.5 ระดับคุณภาพในการจัดการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

42. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
43. โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 
44. โครงการป้องกันและป้องปรามสารเสพติดในสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 
45. โครงการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 

4.6 ระดับคุณภาพของการจัดการฝึกงาน 
ฝึกประสบการณ ์

46. โครงการฝึกงาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
47. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 4 สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

48. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

49. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่

50. งานวิทยบริการ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 
51. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 
52. โครงการ 5 ส ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่



ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

5.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการ
บริหารสถานศึกษา 

53. งานบริการสารสนเทศพื้นฐาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานสารสนเทศ 
54. งานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานสารสนเทศ 

5.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ 

55. งานงบประมาณ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 
56. งานบัญช ี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 
57. งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 5 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

6.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
6.2 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการ
น านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การ
ปฏิบัติของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา 
6.3 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการ
น านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน สถานประกอบการ 
กลุ่มองค์กร ในชุมชน 

58. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
59. งานเบิกเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
60. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ประจ าตัวผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
61. โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานประกนัฯ 
62. โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานนโยบายฯ 
63. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานนโยบายฯ 
64. โครงการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานประกนัฯ 
65. งานประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานประกนัฯ 



พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ท่ี 6 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

7.1 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ชุมชน ใน
การจัดการศึกษา 

66. โครงการเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 

7.2ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การ
ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ 

67. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ท่ี 7 สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน 

68. โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 

8.2 ระดับคุณภาพในการน านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือให้บริการแก่
หน่วยงาน สถานประกอบการ กลุ่มองค์กร  

69. โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้เรียน 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 

70. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค และระดับชาติ 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 



ส่วนท่ี 4 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน 

 เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2563 เป็นแนวทางในการน า
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้ 
 1. การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแผนพัฒนาฯ เพื่อเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
 2. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรกของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปี
การศึกษา 2561 ท้ังนี้เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค์ รวมท้ังทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ เป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม 
 3. การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อส้ินสุดปี
การศึกษา 2563 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 
 4. จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมินท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. นายชนะการณ์ ออสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการ 
2. นายชนาธิป ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางจันทร์จ ารัส เกิดพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
5. นายอ านาจ ป่านแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6. นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ ผู้จัดการ กรรมการ 
7. นางอัจฉรียา ออสุวรรณ ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะผู้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. นางอัจฉรียา ออสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจงกล อารีพงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวบังอร พูลผล  กรรมการ 
4. นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ  กรรมการ 
5. นางจันทร์จ ารัส เกิดพันธ์  กรรมการ 
6. นางทัศนีย์ ศิริมงคล  กรรมการ 
7. นางสาวผาสุข ทิพย์เท่ียงแท้  กรรมการ 
8. นางพเยาว์ พราหมณ์คล้ า  กรรมการ 
9. นางปทุม มณีตัน  กรรมการ 
10. นางจรรยา จงเจริญ  กรรมการ 
11. นางสาวนาทนารี ทองค า  กรรมการ 
12. นางสาวจินตนา ใจเร็ว  กรรมการ 
13. นางสาวพจนาพร แสงเงิน  กรรมการ 
14. นายจตุพร ค้ าประเสริฐ  กรรมการ 
15. นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร  กรรมการ 
16. นางสาวปภัสสร ปลีฟัก  กรรมการ 
17. นางสาวสีฝุ่น คชพันธุ์  กรรมการ 
18. นายสหนิตย์ กุญชรทรัพย์  กรรมการ 
19. นางรัตติยา จันทายนะ  กรรมการ 
20. นางมาลี ช่วยแก้ว  กรรมการ 
21. นางสาววาสนา หล่ าร่ าไป  กรรมการ 
22. นางสาวศิริลักษณ์ กล้าแข็ง  กรรมการ 
23. นางธัญพร เชาวนนท์  กรรมการ 
24. นายอ านาจ ป่านแก้ว  กรรมการ 
25. นางสุภาพ ปานอาษา  กรรมการ 
26. นายวันเฉลิม พราหมมณี  กรรมการ  
27. นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา  กรรมการและเลขานุการ 
 



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

 ส้ินสุด 

วิเคราะห์สภาพการณ์ของสถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ประกาศใช้แนะน าสู่การปฏิบัติ 

ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เริ่มต้น 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 



 



 
 
 
 
 
 



 
 


