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ภูมิหลัง 

ส่วนที่  1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
1.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 1.1 เจดีย์ประจ าวิทยาลัยฯ 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าบางปะกง ในพื้นท่ีของวัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)  บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ  มีองค์เจดีย์  ซึ่งมีมานานก่อนหน้าท่ีจะสร้าง
วิทยาลัยฯ  องค์เจดีย์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีลักษณะท่ีเรียกว่า “ทรงระฆัง”  เพื่อใช้บรรจุอัฐิ 
ของพระยาวิเศษฤาไชย (ช้าง) ซึ่งขณะนั้นท่านด้ารงต้าแหน่งเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา พระยาวิเศษฤาไชย   
เดิมช่ือ ช้าง มีน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกัน ช่ือเสือ สืบเช้ือสายจากเจ้าเมืองเก่าในสมัยกรุงศรี
อยุธยาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี  3) ได้รับราชการเป็นหลวงจ่า
เมือง  ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี  4) ได้รับเป็นพระก้าภู
ภักด ีรับราชการมีความดีความชอบ ได้เล่ือนยศเป็นพระพนมสารณรินทร์พระยาวิเศษฤาไชย เจ้าเมือง
ฉะเชิงเทรา ต้ังแต่  ณ  วันขึ้น 5 ค้่า เดือน  8 ปีมะเส็ง เอกศกศักราช  1213 ส้าหรับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงพระยาวิเศษฤาไชย ค้นพบบนจารึกแผ่นเงินท่ีเก็บรักษาไว้ในองค์พระเจดีย์ของ
วัดเจดีย์ อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้ เป็นท่ีเคารพสักการะของเราชาวอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
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1.2 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2481 บนเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 

ในนามโรงเรียนประถมช่างทอผ้า โดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯ เมื่อวันท่ี  
1 ตุลาคม 2519 ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 6 ไร่  2 งาน  34.22 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 154 ถนน              
มรุพงษ์  ต้าบลหน้าเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  24000             

 โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ได้จัดต้ังเมื่อวันท่ี  9 กุมภาพันธ์  2481  โดยกรมอาชีวศึกษา
ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้า มีนายเสียง จันทรวราฑิตย์  เป็นครูใหญ่ 
การเรียน การสอนได้ด้าเนินการและเปล่ียนแปลงมาตามล้าดับ  ดังนี้ 

พ.ศ. 2487 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเย็บเส้ือผ้า รับผู้ส้าเร็จช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เข้าเรียน
หลักสูตรช่างเย็บเส้ือผ้าจบแล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น 

  พ.ศ.  2491 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เปิดสอน 
  -  ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น  (ม.3) 
  -  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 
  -  ประโยคมัธยมศึกษาช้ันสูง  (เรียนต่อจาก ม. 6อีก 3ปี) 

  พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ  เปิดสอน  4 
แผนก  คือ 
  -  แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
  -  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
  -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  -  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  (ไม้,หนัง,ทอ) 

  พ.ศ. 2511 ได้รับเงินงบประมาณ  550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้าง
อาคารเรียนและห้องพยาบาล (อาคาร 2) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ช้ัน   
  พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทรา  ได้รับ 
การยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม  2519  (เดิม)  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราวิทยาเขต 2 โดยขยายการศึกษาถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  เปิดสอน 2 คณะวิชา ได้รับเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท        
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน )  ให้สร้างอาคารเรียนและส้านักงานคณะบริหารธุรกิจ  (อาคาร 3)          
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  1  หลัง 
  พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับ  ปวช. 20 หลักสูตร  1  ปี 
  พ.ศ. 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาเขต 2 แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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  พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับ  ปวส. 
   1.  สาขาวิชาเลขานุการ 
   2.  สาขาวิชาการบัญชี 

  พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพิ่มเติมเป็น 4 ประเภทวิชา 
   1.  สาขาวิชาพณิชยการ 
   2.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  และได้รับเงินงบประมาณ 4,750,000 บาท (ส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้าง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 1) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 หลัง  
  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพิ่มเติม 
   1.  สาขาวิชาการบัญชี 
   2.  สาขาวิชาเลขานุการ 
   3.  สาขาวิชาการขาย 
   เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพิ่มเติม 
   1.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   3.  สาขาวิชาการตลาด 
   4.  สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
   เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพิ่มเติม 
   1.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
   2.  สาขาวิชาการบัญชี 

  พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพิ่มเติม 
   1.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพิ่มเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แทนแผนกวิชา
ธุรกิจการค้าต่างประเทศซึ่งไม่มี นักศึกษาสมัครเข้าเรียน ) ได้รับเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท     
(ส่ีล้านบาทถ้วน) และใช้เงินบ้ารุงการศึกษามาสมทบ 2,510,841 บาท  รวมเป็นเงิน  6,510,841 
บาท  (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และ
ส้านักงาน  (อาคาร 4)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4 ช้ัน  1 หลัง   
  พ.ศ. 2534 ได้รับเงิน 10,700,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณ
4,000,000 บาท  เงินบ้ารุงการศึกษา 6,700,000 บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ           
คณะศิลปกรรม  (อาคาร 5)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  5 ช้ัน  1 หลัง 
  พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ  ปวช .  เพิ่ม  1  แผนก แผนกวิชาวิ จิตรศิลป์ได้รับเงิน
งบประมาณ  16,650,000  บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์  (อาคาร  6)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6  ช้ัน  1 หลัง   
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  พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาการโรงแรม 

  พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ  ปวส.  ภาคสมทบ 
   เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

  พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 
   เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (ม.6)   

  พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับ  ปวช. (ทวิภาคี) สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม 

  พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ  ปวส. (ทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เบเกอรี่) 

  พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

  พ.ศ. 2561 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี  ภาคพิเศษต่อเนื่อง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
1.3 ข้อมูลด้านอาคาร สถานที ่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chachoengsao Vocational College 
ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 154  ถนนมรุพงษ์  ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  โทรศัพท์  0-3851-1142 
โทรสาร  0-3851-3863 
เว็บไซต์  www.cvc-cha.ac.th 
อีเมล ์  webmaster@cvc-cha.ac.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา    6 ไร่ 2 งาน 34.22 ตารางวา 

     มีอาคาร   รวมทั้งส้ิน     7    หลัง    ได้แก่ 

ท่ี อาคาร 
จ านวนห้อง 

จ านวนชั้น ห้องประชุม ห้องพักครู ห้องเรียน ห้องน้ า 
1 อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จ้านวน 4 ช้ัน - 6 ห้อง 15 ห้อง 4 ห้อง 
2 อาคาร 2 อาคารวิทยบริการ จ้านวน 4 ช้ัน 1 ห้อง 10 ห้อง - 3 ห้อง 
3 อาคาร 3 จ้านวน 4 ช้ัน 1 ห้อง 10 ห้อง 19 ห้อง 16 ห้อง 
4 อาคาร 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จ้านวน 4 ช้ัน - 10 ห้อง 12 ห้อง 4 ห้อง 
5 อาคาร 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

คณะศิลปกรรม 
จ้านวน 5 ช้ัน - 9 ห้อง 18 ห้อง 8 ห้อง 

6 อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการคณะ  
คหกรรมศาสตร์ 

จ้านวน 6 ข้ัน - 13 ห้อง 13 ห้อง 22 ห้อง 

7 อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการอาหาร จ้านวน 2 ช้ัน - 1 ห้อง 2 ห้อง 8 ห้อง 
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 สีประจ าวิทยาลัย น้้าเงิน - แสด 
 ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย ดอกพุทธรักษา 
 
1.4  เพลงมาร์ชของสถานศึกษา 

อาชีวะ ฉะเชิงเทรา งามสง่า 
แหล่งศึกษา วิชาชีพ ทันสมัย 
สอนดรุณ คุณธรรม ประจ้าใจ 
มีวินัย  ใฝ่ศึกษา มุ่งท้าดี 
ศิลปะ   คหกรรม งามเป็นเลิศ 
ธุรกิจ   แจ่มบรรเจิด เป็นศักดิ์ศรี 
นวัตกรรม งามเลิศ ในปฐพี 
พระเจดีย์ สูงตระหง่าน เชิดชูตา 
น้้าเงินแสด  แผดกล้า ท้าตะวัน 
ด้วยจิตผูกพัน อบอุ่น อารักขา 
อาชีวะ   เกริกเกียรต ิ การกีฬา 
วิวัฒนา   ก้าวหน้า มุ่งสร้างตน 
ศีลธรรม   ประจ้าใจ อนัใสสด 
จึงงามงด  เล่ืองช่ือ ทุกแห่งหน 
สถาบัน   การศึกษา เพื่อปวงชน 
แหล่งสร้างตน อาชีวะ ฉะเชิงเทรา 
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1.5  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  
 
c

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายประเสริฐ   แก้วแจ่ม 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวดวงพร   ราษฎร์เจริญ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวคณัสณันท์พรรณ   ผลท้ามบีุญ 

 

สาขาวิชาบัญชี 
นางจารุวรรณ  เทวกุล ณ อยุธยา 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายราชวัลลภ  ล้าพูน 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอรรณพ  เรืองยศจันทนา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวพนัภ์พสัสา รัตนรุ่งเรือง 

 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 
นางสาวจุฬาวรรณ   ดีเลิศ 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมตาจิตสกุล 
 

สาขาวิชาการตลาด 
นายวรพจน์  วงษาราษฏร ์

สาขาวิชาเลขานุการ 
นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางวิชุดา  วงษาราษฏร ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
นางพรนภัส  เทพพิพัฒน์ 

สาขาวิชาออกแบบ 
นายนิพนธ์  ชิงชัย 

สาขาวิชาผ้าฯ 
นางรัตนา   บ้ารุงวงศ์ 

สาขาวิชาอาหาร ฯ 
นางวิจิตรา  สิงขรวัฒน์ 

สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป 
นางสุวรรณี พุกภิญโญ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
นายนิรันดร   จันทร์รัศม ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาววนิดา   ซันเฮม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายกนก  แก้วมณี 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า      
และประกอบธุรกิจ 

นางพรพรรณ์  นึกงาม 

งานความร่วมมือ 
นางอุษาพศินี   มุ่งจงรักษ์ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

นางสาวทัศนีย์   แก้วสมนึก 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ 

งานทะเบียน 
นางสุพร   ไวยกิจจา 

งานอาคารสถานที่ 
นายนิพนธ์  ชิงชัย 

 
 

งานพัสดุ 
นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

งานการบัญชี 
นางสาวภรณ์ชนก  บูรณะ

เรข 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสุกัญญา   จันทร์รัศม ี

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางอรุณี  ขันทอง 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นางจิรดี ประยูรศริ ิ

งานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นางสาวรติกร นันทวิสิทธ์ิ 

งานปกครอง 
 นายนิวัตร  สมค้า 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางปิยฉัตร   พลแสน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอุบลวดี  โล่สุวรรณ์ 

ผู้อ้านวยการวิทยาลัย 
นายสุพจน์   ทองเหลือง คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
เพื่อการศึกษา 

นางอ้าไพ ตุ่มทองค้า 

งานบุคลากร 
นางสาวมาลินี  วชิราภากร 

งานการเงิน 
นางรวิกานต์   เมืองสุบล 

สาขาวิชาการโรงแรม 
นางสาวลลิดา ธรรมรส 
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ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์ของตน้สงักัดและประเทศ 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันจ้าเป็นต้องพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัญหาหลัก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคือทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีผล
ต่อกระบวนการผลิตและการบริโภค ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ท่ีก้าลังเผชิญอยู่คือ การหาวิธีจัดสรร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์และสนองต่อความเจริญทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเร่งสร้างก้าลังคนใน
ระดับกลางและระดับสูงสายอาชีพ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีส้าคัญท่ีสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งสถานศึกษามีขอบเขตภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
ในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัด
ปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยท่ีส้าคัญปัจจัยหนึ่ง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผล ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพอันเป็นผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
นั่นคือสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนและก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานในการจัดการศึกษาไว้
ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
โดยสถานศึกษาจะต้องด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องน้าทางหรือเป็นแนวทางให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้น้าสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมายซึ่งแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดท้าอย่างเป็น
ระบบบนพื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและเป็นท่ียอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและสามารถน้าไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แผนยุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร           
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา กรรมการวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตรงกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนดไว้ได้ชัดเจน 
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สถานศึกษาจึงต้องมีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา โดยจัดท้าให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนปรัชญา ปณิธานและเจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถานศึกษา และจากผลการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท้าและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นความส้าคัญในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
กอปรกับการท่ีวิทยาลัยฯส้ินสุดแผนยุทธศาสตร์ประจ้าปี 2557 – 2561 จึงได้ด้าเนินการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ประจ้าปี 2562 – 2566 ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) กลยุทธ์ (Strategies) และโครงการ (Project) 
เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับตัว ปรับแผนงานและการท้างานต่าง ๆ ให้สอดคล้องเข้ากันได้และ
สามารถหาประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างคุ้มค่า 
 
2.2  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท้าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลก เปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต 
๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ
ในทุกมิติเงื่อนไข ภายนอกท่ีส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ท่ี
เข้มข้นขึ้น อย่างต่อเนื่องและ มีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน้าไปสู่ ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวม
อ้านาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชีย แต่ประเทศไทยก็ยัง  มีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลาย
ด้าน ท้ังทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จุดอ่อนส้าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากร
สูงอายุมากขึ้นตามล้าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต้่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังต้่า       ซึ่ง
หากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 – 5  ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ 
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้
คุณภาพคนโดย เฉล่ียจะยังต้่าและปัญหาความเหล่ือมล้้าจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอ
เส่ือมโทรมลงไปอีก และใน ท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว การท่ี
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจาก การพัฒนาของโลก และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น 
จ้าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น
โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบ  ขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่น  ปรับตัวได้เร็ว สามารถ
รับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการ เปล่ียนแปลงบริบท
โลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ  สังคม            
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การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปล่ียน ค่านิยมและ  
วัฒนธรรมการด้ารงชีวิต การท้างาน และการเรียนรู้ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาค ส่วนในการด้าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
 
2.3 วิสัยทัศน ์

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

 
2.4  ยุทธศาสตร์ชาติ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ก้าหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค้านึงถึงการ

ด้าเนินการต่อ ยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 14  และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ต้ังเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย 

(1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความ รับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถี ชีวิตท่ีพอเพียง มีความเป็นไทย 

(2) การลดความเหล่ือมล้้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพ อย่างท่ัวถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต้่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการและมีผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก ท่ีเข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบ การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและ
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2579 

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ  
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย ละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้้าและคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหา อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ้านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด้าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ  
ยุทธศาสตร์ท่ีก้าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจ้านวน 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้  
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหล่ือมล้าในสังคม  
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
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(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ     
  ยั่งยืน  

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ        
     ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
2.6  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
๑) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
๒) ความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๓) คุณภาพการศึกษา  
๔) ประสิทธิภาพ  
๕) การตอบโจทย์บริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ยุทธศาสตร์  
๑) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
๒) การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของ ประเทศ 
๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๕) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

2.7  แผนปฏบิัติการโมเดล Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน้าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดักดังกล่าว 
พร้อมๆ กับเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน          
ในบริบทของการ ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก            
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
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Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้  
1) ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า” ท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมท่ีเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 

ด้วยการ เติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ฟื้นความ สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนไทยให้ เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 
21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง” 

4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมท่ีน่าอยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถปรับสภาพตาม 
ภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่้า”อย่างเต็มรูปแบบ  

Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อนส าคัญ  
วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกท่ีหนึ่ง  
วาระท่ี 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  
วาระท่ี 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด

และ 76 จังหวัด 
วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 

 
2.8  แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
 วัตถุประสงค์  

เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัว
ทาง เศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน  

พื้นที่เป้าหมาย  
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นท่ีอื่นใดท่ีจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา

ก้าหนด เพิ่มเติม 

แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ

สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นท่ี พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา  

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ รองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป้าหมายและเช่ือมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งทุกรูปแบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 

(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคม
และ ส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนาและ
กระจาย ผลประโยชน์สู่ชุมชน 
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(4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส้าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส้าคัญในพื้นท่ี EEC อาทิ  

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยช้ันดีท่ีทันสมัยรองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ 
และ EEC  

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์
แสดงสินค้า นานาชาติช้ันน้าของอาเซียนและศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ 
(Medical Tourism)  

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติท่ีมีธุรกิจทันสมัย  

ระยะเวลาด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก ่ 

• ระยะส้ัน (พ.ศ. 2559-2560) : เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานคมนาคมท่ี
อยู่ระหว่าง ด้าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด) 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรือ ชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ 
A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจร ทางเข้าแหลมฉบังและ
ปรับปรุงขยายถนนสายหลัก ปรับปรุงระบบ ส่งและสถานีไฟฟ้า เพิ่มความจุอ่างเก็บน้้าก่อสร้างระบบ
ผันน้้า ปรับปรุงขยายประปา ระบบระบายน้้า การจัดการขยะ เพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข 
รวมท้ังเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมและหรือจัดท้ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการลงทุนท่ีส้าคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือ แหลมฉบังระยะ ท่ี 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะท่ี 
3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น  

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2563) ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ท่าเรือ 
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ - ระยอง) รถไฟรางเบาพัทยา ท่าเรือ
เฟอร์รี่ เช่ือมชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา 
ศูนย์ซ่อมอากาศ ยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเช่ือมโยง/ทางเล่ียงเมือง ระบบท่อส่งน้้า/ผันน้้า 
ระบบบ้าบัดน้้าเสียและวางผัง เมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบการลงทุนท้ังภาครัฐและให้เอกชนร่วม
ลงทุน  

• ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภา ท่าเรือแหลม
ฉบังระยะ ท่ี 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะท่ี 3 ระบบราง และระบบน้้าเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงท้ัง
ระบบไปยังภูมิภาคต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ความเช่ือมโยงสาระส าคญัของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
มีเช่ือมโยงระหวางสาระส้าคัญ ดังภาพท่ี ๒ 
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2.8  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี       แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12       แผนการศึกษาแห่งชาติ 
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2.9  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
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2. การผลิตและพัฒนาครู 

 
 3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
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4. การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

 
5. ICT เพือ่การศึกษา 
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6. การบริหารจัดการ 
 

 

 
2.10  นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล      
     พ.ศ.  2555 – 2569 

การจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก้าลังคน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก้าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและ
แผนพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส้าคัญกับคุณภาพผู้ส้าเร็จอาชีว ศึกษาเป็น ส้า คัญ                  
โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ท้ังในด้าน 

1) สารสนเทศส้าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพัฒนาก้าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 

2) ให้ความส้าคัญกับครู  และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ ง เป็นปัจจัยแห่งความ ส้า เร็จ                  
โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมก้าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการต้ัง
รับและเชิงรุกได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะก้าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล 
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ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 

นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝึกอบรมวิชาชีพ
ก้าลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยู่นอกระบบให้เพิ่มข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก้าลังคนท้ังปริมาณและคุณภาพ

ภายในประเทศ 
1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก้าลังคน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

  3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 
15 ปี (ปีการศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะท่ี 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะท่ี 2  2562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่ม

จังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับ

สากล        
 3. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
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โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถาน

ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา

ระดับจังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและ             

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสาย
อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียนและลด

ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เห็น

ความส้าคัญของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตท่ีมั่นคง” 

4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7. โครงการอาชีวะอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน            
สร้างรายได้ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ของชุมชน 
2. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท้างานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด้าริ 



แผนยุทธศาสตร์  พ.ศ. 2562 – 2566    หน้า  22 
 

 
 
 

3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพ
ใหม่ส้าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะ

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ    
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียน

อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและส่ิงอ้านวยความสะดวก เช่น ท่ีพักและแหล่ง

รองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ท่ีสนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับ

ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ้าตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความ
มั่นคงในชีวิต 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนต้ังตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
 

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถาน

ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
            อาชีวศึกษา 

เป้าหมาย   
1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

   2) พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตราก้าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างช่ัวคราวครูและเจ้าหน้าท่ี 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งต้ังครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่

ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่ระดับ ปวช.,ปวส., และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
 

กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา

ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3. โครงการก้าหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ 
4. โครงการก้าหนดมาตรการให้ มีการน้าผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณา

ความดีความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดต้ังหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
    (ท้าหน้าท่ีพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท้าต้ารา เอกสารท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าท่ีส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก้าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

(ก้าหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 
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3. โครงการร่วมกับส้านักงาน ก.ค.ศ.ก้าหนดมาตรฐานต้าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส้าหรับครู
วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส้านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก้าหนดมาตรฐานช่ัวโมงการสอน
ขัน้ต้่าและขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส้านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการบรรจุ  
แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์                 
โดยก้าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก้าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งต้ังการทดสอบการฝึกอบรมและการออกใบรับรอง

การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็น

แรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและ

สถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ิงประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
 

นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและต่างประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาล                  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 

กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน              

การสอนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจ้านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียน              

การสอนระดับอุดมศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ

ชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 
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3.  โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
 

นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี

ส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบต้ังศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

2.11  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน 
1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 
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7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุค 
สมัยอย่างมีคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน    

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 
6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน       

การสอน 
3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

      5.1 โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และการประดิษฐ์
คิดค้น) 
     5.2  ศึกษาค้นคว้า 
      5.3  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
          5.4  วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 

6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
7. น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 

ด้านคุณภาพครู 
1. ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
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มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
เชื่อม่ัน มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. น้าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

      3.1  ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
     3.2  สร้างขวัญ ก้าลังใจ และจิตส้านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

      5.1  ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
      5.2  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอ้านาจการบริหารงบประมาณ 
 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน 
และต่างประเทศ 

1. จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและ    

ต่างประเทศ 
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา    

ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
5. ข้อบัญญัติสู่ความส้าเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ้า 
  น้าภาพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                       ขยายทวิภาคี 
   ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
   เย่ียมห้องเรียนสม่้าเสมอท่ัวหน้า    พัฒนาบุคลากรสู่ความส้าเร็จ" 
 6. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 

7. พัฒนาครูและองค์กร 
 8. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
 9. น้าส่ิงดีดีสู่สังคม 
 10. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 

11. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
 12. พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี 
 13. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
 14. เน้นท้างานประสานชุมชน 
   15. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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2.12  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 จากการวิเคราะหสาระส้าคัญของแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิ สัยทัศน พันธกิจ          
วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาการอาชีวศึกษา สามารถก้าหนดเปนกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 – 2579  ดังภาพท่ี 1 

กรอบแนวคิดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
  
 จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา ไดแก 
 ๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 ๒) การผลิตและพัฒนาก้าลังคนดานอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
 ๓) การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ  
 ๔) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา  
 ๕) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม            
 ๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีส งผลตอสมรรถนะ            
ของผูส้าเร็จอาชีวศึกษา ในดานคุณภาพ ไดแก ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ และคานิยมอาชีวศึกษา ไดแก คุณธรรม คุณภาพ ความ            
รวมมือ และความเปนมืออาชีพ 
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2.13  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก้าลังคน อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
First S-curve,New S-curve และประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคประกอบการ ในการก้าหนดความต้องการ
ก้าลังคนท้ังเชิงปริมาณและ คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาและพัฒนาครู คณาจารย์ ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนด้วยความ

ร่วมมือกับภาคประกอบการและภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการ สอน เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพแนวใหม่  

การคิดวิเคราะห์การ แก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษาให้สอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงสู่สังคม เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการพัฒนาครูคณาจารย์ให้เช่ือมโยงกับความต้องการมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน STEM for TVET ทักษะภาษาอังกฤษ และ                  

การใช้ระบบดิจิตัล ในการ จัดการเรียนการสอน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาและพัฒนาระบบความร่วมมือ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส้าหรับการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เช่ือมโยง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Demand –  

Supply , IndustryProfile , Profile of Competency Standards และองค์ความรู้จากการวิจัยและ
ประเมินผล ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและส่งเสริมการผลิตและ การใช้ส่ือการเรียนการสอน ระบบ 
ดิจิตัล (On-line/Digital Learning Resources) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
Modern Management)   
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการ อาชีวศึกษาในการบริหารจัดการ
ด้วยระบบดิจิตัล (Digital System) 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management Model) 
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2.14  ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขอ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

2.15   แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2561 - 2564 
 วิสัยทัศน์ “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพฒันาอย่างสมดุล สวัสดิการ
สังคมมีคุณภาพ และ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง”  
 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก้าหนดจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยมีจุดเน้นท่ีส้าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  

1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
3. แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย (พืชผัก ปลากะพง ไข่ไก่ และสุกร)  
พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างอัตลักษณ์

ด้านการ ท่องเท่ียวของชุมชน  
3. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทาง

ประชารัฐ 
6. พัฒนาสังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
8. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่าง

มีผลสัมฤทธิ์  
 
 
 

http://www.ccoprovince.chachoengsao.go.th/index.php/2016-02-15-05-53-54/2016-02-15-07-54-35/2016-06-17-08-56-06/985-2017-07-13-07-40-25
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เป้าประสงค์รวม  
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2. ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และเกษตรกรรม มีขีดความสามารถใน

การแข่งขัน สู่ระดับสากล  
3. สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม  
4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังส้ิน 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและ       

พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มีการใช้นวัตกรรม และการบริหาร จัดการส่ิงแวดล้อมท่ี 

มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น ซูเปอร์คลัสเตอร์ของภาคตะวันออกและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานและ การวางผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัว ของ

ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
2. พัฒนาการผลิต  แรงงานฝีมือและกึ่ ง ฝีมือให้สามารถรองรับ  การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม  
3. พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ

สังคมและ ส่ิงแวดล้อม  
5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทาง การจัดจ้าหน่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียวให้ไ ด้
มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น  
2. แหล่งท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียวมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการ ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ 

รวมทั้งพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวให้สามารถ รองรับการขยายตัวของ นักท่องเท่ียว  
2. เสริมสร้างขีด ความสามารถของผู้ประกอบการด้านการ ท่องเท่ียวให้มีความรู้ความ เข้าใจ

ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสร้างจิตส้านึกด้านการ ท่องเท่ียวส้าหรับประชาชน  
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการของภาครัฐ เอกชนและชุมชน ในการบริหารจัดการ
ด้านการ ท่องเท่ียว  

4. สร้างความเช่ือมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการ ท่องเท่ียวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้น  
2. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ท้ังใน และต่างประเทศ  
3. เกษตรกรน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติ  
4. ทรัพยากรน้้ามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการเกษตร 
กลยุทธ์: 
1. พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการ  ผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความ  เข้มแข็ง โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/  OTOP ให้มี

คุณภาพ ปลอดภัยสูงได้มาตรฐานสากล  
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มี

ความ น่าสนใจและความหลากหลายสู่ตลาดโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างท่ัวถึง  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสาธารณสุข รวมทั้ง เสริมสร้างคุณธรรม

และ ค่านิยมความเป็นไทย ให้ครอบคลุมประชาชน ทุกวัยอย่างท่ัวถึง  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน  
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและภาค

ประชา สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
1. เกิดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้การมี ส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ท่ี
สมดุล  

2. ส่ิงแวดล้อมด้าน น้้า อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วน ร่วมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไข ลดและขจัดมลพิษท่ีอาจช่วยส่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติ 

กลยุทธ์: 
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลน  
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
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ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

 
 

3.1  การก าหนดยุทธศาสตร์โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

จุดแข็ง+โอกาส (S+O) : กลยุทธ์สร้างความเติบโต 

S1.  องค์กรมีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ก้าหนดขอบข่ายอย่างชัดเจน เอื้อต่อการประสานงาน       
และการตัดสินใจในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
S13. มีการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจ้าปีท่ีชัดเจนและมาจากการมีส่วนร่วมของ         
บุคลากรทุกคน 
O1.  พระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันท่ีให้        
ความส้าคัญและเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมาก 
กลยุทธ์ :  1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดสถานศึกษาและฝึกอบรมให้   
สอดคล้องกับความต้องการ 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี        
ระบบ 

S2.  มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรท่ียืดหยุ่นสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเปิดสาขาวิชาท่ี       
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น สาขาธุรกิจการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
S5.  การบริหารงานใช้หลักธรรมมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ เกิดกับผู้เรียน ผู้ปกครองและสถาน      
ประกอบการตอบสนองความต้องการก้าลังคนของเขตเศรษฐกิจพิเศษและของประเทศ 
O2. นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ :  สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

 

S3.  คณะผู้บริหารมีความสามารถและมีทักษะประสบการณ์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและ     
เครือข่ายสถานประกอบการต่างๆ 
S4.  มีระบบการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างสม่้าเสมอ 
O6. สถานประกอบการมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายในการจัดการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
 

S6.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครูสอดคล้องกับสาขางาน / สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
S7.  บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความต้ังใจ      
ทุ่มเท และ เสียสละในการปฏิบัติงาน 
O4. ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานประกอบการหลายประเภทสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้เรียน และ       
มีความต้องการก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาเป็นจ้านวนมาก 
กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
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S8.  มีระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เช่น      
สถานศึกษาคุณธรรม ชมรมวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ 
O6. สถานประกอบการมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            สอดคล้องกับความต้องการ 
 

S9.  มีระบบสนับสนุนครูและผู้เรียนในการท้าวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
O3. ภาครัฐสนับสนุนท้ังนโยบายและทุนส้าหรับท้าวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

กลยุทธ์ : เพิ่มเป้าหมายนโยบายในการสนบัสนนุและทุนการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์   
            ของผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา 
 

S10. บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ หรือได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่าง        
สม่้าเสมอ 
O2.  นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาและสมรรถนะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

S11. มีระบบการติดตามผลการด้าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ และตรวจสอบการใ ช้
งบประมาณอย่างสม่้าเสมอทุกไตรมาส 
O1.  พระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้        
ความส้าคัญและเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมาก 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

S12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาซึ่งจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในโอกาส
ต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ 
O5.  การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง 
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 
 
จุดอ่อน+โอกาส (W+O) : กลยุทธ์พลิกฟื้น 

W1. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีภาระงานอื่นๆนอกเหนือจากงาน       
สอนอื่นๆ 
O4. ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานประกอบการหลากหลายประเภทสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของ
ผู้เรียนและมีความต้องการ 
กลยุทธ์ :  ใช้ระบบ ICT ในการจัดการอาชีวศึกษา 
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W2.  ครูบางส่วนยังไม่ช้านาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based/STEM และการใช้ ICT  
O2.  นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ : ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT  Project-based/STEM 
 

W3.  ขาดการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 
O2.  นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสนับสนุนการศึกษา 
กลยุทธ์ : จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ โดยหาแนวร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

W4. ระบบบริการจัดการอาชีวศึกษา เช่น ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน 
O7. ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเรียนการสอน 
 

W5.  ผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ส่วนมากยังไม่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
O3.  ภาครัฐสนับสนุนท้ังนโยบายและทุนส้าหรับท้าวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ : พัฒนาเผยแพร่ และติดตามผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
   ตามโครงการ 
  

W6.  ครูนิเทศก์ในระบบทวิภาคีมีภาระงานสอนมากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศผู้เรียนได้ตาม        
มาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการและส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท้าแผนการฝึกอาชีพ 
O1.  พระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้        
ความส้าคัญและเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมาก 
กลยุทธ์ : จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการฝึกอบรมอาชีพ 
 

W7.  ระบบการปรับปรุงผลการปฎิบัติงานยังไม่ได้น้าข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุง 
O6.  สถานประกอบการมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ : พัฒนาผลการปฎิบัติงานให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

W8.  คณาจารย์ในแผนกวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) คหกรรม ยังมีจ้านวนไม่เพียงพอ 
O7.  ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิชา 
 

W9.  การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศยังมีน้อยมาก 
O3.  ภาครัฐสนับสนุนนโยบายและทุนส้าหรับท้างานวิจัย นวัตกรรม และ ส่ิงประดิษฐ์ 

กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายในการร่วมทุน สนับสนุนท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งในและ   
   ต่างประเทศ 
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จุดแข็ง+อุปสรรค (S+T) กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ 

S5.  การบริหารงานใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน ผู้ปกครองและสถาน      
ประกอบการตอบสนองความต้องการก้าลังคนเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
T1.  นักเรียน นักศึกษา ใช้อินเทอร์เน็ต ในการบันเทิงมากกว่าการค้นคว้าหาความรู้ ส่งผลต่อ      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
 

S8.  มีระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เช่น
สถานศึกษาคุณธรรม ชมรมวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ 
T2.  สถานภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่หย่าร้าง ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลาน 
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยี 
 

S3.  คณะผู้บริหารมีความสามารถและมีทักษะประสบการณ์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ      
เครือข่ายสถานประกอบการต่างๆ 
T3.  สถานประกอบการด้านการโรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทรามีจ้านวนไม่เพียงพอในการรับผู้เข้าเรียน      
เข้าฝึกประสบการณ์ 
กลยุทธ์ : ขยายเครือข่ายด้านการโรงแรมไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
 

W7. ระบบการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้น้าข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบปรับปรุง 
T2.  สถานภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่หย่าร้าง ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลาน 
T4.  การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมของผู้ปกครองและคนในชุมชนส่วนใหญ่ท้าให้ไม่มีเวลาดูแลผู้เรียน 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการช่วยเหลือผูเ้รียน 
 

W6.  ครูนิเทศก์ในระบบทวิภาคีมีภาระงานสอนมากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศผู้เรียนได้ตาม       
มาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการและส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท้าแผนการฝึกอาชีพ 
T5.  ผู้เรียนระดับ ปวช. มีความพร้อมในการเรียนการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย เช่น สาขาการ       
โรงแรมและสาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
กลยุทธ์: ปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
 

W7. ระบบผลการปรับปรุงผลการปฎิบัติงานยังไม่ได้น้าข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุง
T6.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณในช่วงเวลาปลายปีงบประมาณอย่างเร่งด่วน ท้าให้วิทยาลัยต้อง     
เร่งใช้งบประมาณโดยไม่ค้านึงถึงความคุ้มค่า 
กลยุทธ์ : จัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงบจัดสรรในช่วงปลายปีงบประมาณ 
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ส่วนที่  4   
ทิศทางของสถานศกึษา 

 
4.1 วิสัยทัศน์  (Vision)   

มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
 

4.2  พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีความช้านาญเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 3. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
 5. พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการวิชาชีพ 
  

4.3  เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของสังคม 

 5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 6. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

7. ผลงานวิจัยครู ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
8. นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนมีการเผยแพร่และน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  9. ชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

4.4  เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 
   ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท้า หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.  ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. เทียบกับแรกเข้า 
    4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อความรู้ และทักษะของผู้ส้าเร็จ  
การศึกษา 
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  เป้าประสงค์ท่ี 2 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
   ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล
หรือทุนวิจัย 
  2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
  3. จ้านวนส่ือการสอนของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
  4. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูต่อปีการศึกษา 
  5. จ้านวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
  6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูต่อปีการศึกษา 

 

 เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ตัวชี้วัด 
 1. จ้านวนของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และ                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และ                  
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ตัวชี้วัด 

  1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาคเรียน 
   2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

 

 เป้าประสงค์ท่ี 5 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 
  2. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
  3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
  4. จ้านวนครั้งของหน่วยงานภายนอกท่ีขอเข้าศึกษาดูงานต่อปีการศึกษา  
      5. ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
  6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อสถานศึกษา 
       7. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียนท่ีฝึกงาน และฝึกอาชีพ 
  8. ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเอง 
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 เป้าประสงค์ท่ี 6 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
  ตัวชี้วัด 
  1. จ้านวนทุนการศึกษาส้าหรับผู้เรียนต่อปีการศึกษา 
  2. จ้านวนครั้งท่ีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่อ
ปีการศึกษา 
  3. จ้านวนสถานประกอบการท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา 
  4. จ้านวนสัญญาความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกท่ีเพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 7 ผลงานวิจัยครู ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 ตัวชี้วัด 

   1. จ้านวนงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษา 
   2. ร้อยละของผลงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
   3. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลหรือถูกน้าไปใช้ประโยชน์ 
 

 เป้าประสงค์ที่ 8 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เ รียนมีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ตัวชี้วัด 
     1. จ้านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียน ระดับปวช. 3 คนต่อช้ินต่อปีการศึกษา
และ ปวส. 2 คนต่อช้ิน ต่อปีการศึกษา 
  2. จ้านวนนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
  3. จ้านวนนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม 
  4. จ้านวนนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลต่อ
ปีการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 9 ชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   ตัวชี้วัด 
  1. จ้านวนครั้งของการออกให้บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา 
  2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา 
  3. จ้านวนของโครงการ หรือกิจกรรมท่ีฝึกอาชีพแก่ชุมชน สังคมต่อปีการศึกษา 
  4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการฝึกอาชีพของสถานศึกษา 
 

4.5  ยุทธศาสตร์ 
1. ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา 
2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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4.6  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน           

โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่
การเป็นสถานประกอบการของผู้เรียน 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดต้ัง
ศูนย์ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดต้ังกลุ่มวิชาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน
ของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรู้เท่าทันสังคม 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมืออย่างเป็น
ระบบ 

5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออก  

6. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา  โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาครูฝึก จัดท้าแผนการฝึกอาชีพ 
และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการฝึกอาชีพ  

7. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่ครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project-based/STEM/เทคนิคการสอนท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

8. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ท่ีดี สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง 

9. ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและตอบสนองการเปล่ียนแปลง 

10. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการสอนให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 

11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้สอดคล้องกับขอบข่ายการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

12. สร้างเสริมศักยภาพครู และผู้เรียนในการท้าวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สังคม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชนด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย 

13. ยกระดับคุณภาพของการบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม โดยบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และระดมทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
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4.7  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Map) 
 1. ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน    
โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

1.2 พัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน 

1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
จัดต้ังศูนย์ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดต้ังกลุ่มวิชาชีพเสริมรายได้ระหว่าง
เรียนของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรู้เท่าทันสังคม 
 2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออก 

2.2 ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   
โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาครูฝึก จัดท้าแผนการฝึกอาชีพ และน้าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการฝึกอาชีพ 

2.3 พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่ครูให้มีความรู้และทักษะในการ จัดการเรียน             
การสอนแบบ Projectbased/STEM/เทคนิคการสอนท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐานและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.4 พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีดีสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง 

2.5 ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าและตอบสนองการเปล่ียนแปลง 

2.6 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการสอนให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 

2.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้สอดคล้องกับขอบข่ายการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา 

2.8 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ของผู้ปกครองชุมชน และสังคมท่ีมีต่อการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
  3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 สร้างเสริมศักยภาพครู และผู้เรียนในการท้าวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ท่ี
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สังคม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชนด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย 

3.2 ยกระดับคุณภาพของการบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สังคมโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และระดมทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
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4.8  ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มี
ความช้านาญเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพและเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

 

1. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท้า 
หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
ปวช. และหลักสูตร ปวส. เทียบกับแรกเข้า 

4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อความรู้ และทักษะของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุน
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน โดยน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะอย่าง
เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นสถาน
ประกอบการของผู้เรียน 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดต้ังศูนย์ให้
ค้าปรึกษาแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดต้ัง
ก ลุ่มวิชาชีพเสริมรายไ ด้ระหว่ าง เรี ยนของ ผู้ เ รี ยน                  
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรู้เท่าทันสังคม 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
2. พัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 
 
 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความเป็นมืออาชีพ 

 

1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย 

2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
บริการวิชาการ และวิชาชีพ 

3. จ้านวนส่ือการสอนของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
4. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู

ต่อปีการศึกษา 
5. จ้านวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองของครูต่อคนต่อ

ปีการศึกษา 
6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนการสอนของครูต่อปีการศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ และรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภาคตะวันออก  

2. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ           
ทวิภาคีให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยสร้าง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาครูฝึก 
จัด ท้าแผนการ ฝึกอา ชีพและน้ าระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการฝึกอาชีพ  

 
 

3.  ส่ง เสริม ผู้ เรียน ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

1. จ้านวนของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่ครูให้มีความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-
based/STEM/เทคนิคการสอนท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะท่ีดี  
สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 
พันธกิจ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 3. ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ 
PDCA ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลง 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วย
หลักธรรมาภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ  

- สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

4. จ้านวนครั้งของหน่วยงานภายนอกท่ีขอเข้า
ศึกษาดูงานต่อปีการศึกษา  

5. ร้อยละของครู ท่ีมี วุฒิการ ศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน  

6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อ
สถานศึกษา 

7. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ี
มีต่อผู้เรียนท่ีฝึกงาน และฝึกอาชีพ 

8. ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเอง 

1. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้
สอดคล้องกับขอบข่ายการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 -  สถาน ศึกษา ไ ด้รั บการสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

1. จ้านวนทุนการศึกษาส้าหรับผู้เรียนต่อปี
การศึกษา 

2.  จ้ านวนครั้ ง ท่ี ไ ด้ รั บการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อปีการศึกษา 

3. จ้านวนสถานประกอบการท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา 

4. จ้ า น ว น สัญ ญ าคว าม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
สถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี
การศึกษา. 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการแนะ
แนวการศึกษาเชิงรุก เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของ
ผู้ปกครองชุมชน และสังคมท่ีมีต่อการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

5. พัฒนางานวิจัยของครู และ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน
ให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
 
 
 

- ผลงานวิ จัยครู  ไ ด้รับการเผยแพร่ สู่
สาธารณะ 
 

1. จ้านวนงานวิ จัยของครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษา 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

3. ร้อยละของผลงานวิ จัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลหรือถูกน้าไปใช้ประโยชน์ 

1. สร้างเสริมศักยภาพครู และผู้เรียนในการท้า
วิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สังคม และ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนด้วย
ช่องทางท่ีหลากหลาย 

2. ยกระดับคุณภาพของการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของทุก
สาขาวิชา 

3.  สร้ าง เครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และระดมทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 

- นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนมี
การเผยแพร่และน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

1. จ้านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของ
ผู้เรียน ระดับปวช. 3 คนต่อช้ิน ต่อปีการศึกษา และ
ระดับปวส. 2 คนต่อช้ิน ต่อปีการศึกษา 

2. จ้านวนนวัตกรรมหรือ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ
โครง ง านวิทยาศาสตร์ ของ ผู้ เ รี ยน ท่ี เผยแพร่ สู่
สาธารณชน 

3. จ้านวนนวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม 

4. จ้านวนนวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลต่อปี
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

6.  พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการ
วิชาชีพ 
 

- ชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ เพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

1. จ้านวนครั้งของการออกให้บริการวิชาการ 
และวิชาชีพต่อปีการศึกษา 

2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการวิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา 

3. จ้านวนของโครงการ หรือกิจกรรมท่ีฝึกอาชีพ
แก่ชุมชน สังคมต่อปีการศึกษา 

4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ฝึกอาชีพของสถานศึกษา 
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4.9  ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของสถานศึกษากับยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดและประเทศ (Strategic Map) 
 

ยุทธศาสตร์        กลยุทธ์         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
 

ยุทธศาสตร์วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กลยทุธ ์
แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนัการอาชีวศึกษา  

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
1. ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา 1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการ

เพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ
การสอน และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคน อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve,New S-curve และประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะอย่างเป็น
ระบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคน อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve,New S-curve และประเทศไทย 4.0 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดต้ังศูนย์ให้ค้าปรึกษาแก่
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดต้ังกลุ่มวิชาชีพเสริม
รายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
ความรู้เท่าทันสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคน อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve,New S-curve และประเทศไทย 4.0 

2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาค
ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ (Modern Management) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของสถานศึกษากับยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดและประเทศ (Strategic Map) (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์        กลยุทธ์         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

 

ยุทธศาสตร์วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กลยทุธ ์
แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 ระยะเวลา 5 ป ี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

2. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  โดยสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาครูฝึก จัดท้าแผนการฝึกอาชีพ 
และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการฝึก
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ (Modern Management) 

3. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่ครูให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Projectbased/STEM/
เทคนิคการสอนท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐานและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดรับกับการ เปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ 
มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีสอดคล้องต่อการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดรับกับการ เปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ 
มาตรฐานสากล 

5. ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ 
PDCA ท่ี เน้นการมี ส่วนร่วม เพื่ อ ให้ เกิดความ คุ้ม ค่ าและ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ (Modern Management) 

6. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส้าหรับการ
อาชีวศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของสถานศึกษากับยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดและประเทศ (Strategic Map) (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์        กลยุทธ์         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

 

ยุทธศาสตร์วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กลยทุธ ์
แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนัการอาชีวศึกษา  

ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้
สอดคล้องกับขอบข่ายการด้าเนินงานของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส้าหรับการ
อาชีวศึกษา 

8. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา
เชิงรุก เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของผู้ปกครองชุมชน และสังคมท่ีมี
ต่อการด้าเนินงานของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและ
เครือข่ายทางวิชาการท้ังใน และต่างประเทศ 

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.  สร้างเสริมศักยภาพครู และผู้เรียนในการท้าวิ จัย 
นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สังคม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชนด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ใหส้อดรับกับการ เปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ 
มาตรฐานสากล 

2. ยกระดับคุณภาพของการบริการวิชาการ วิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมโดยบูรณาการ            
การจัดการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและ
เครือข่ายทางวิชาการท้ังใน และต่างประเทศ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และระดมทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและ
เครือข่ายทางวิชาการท้ังใน และต่างประเทศ 
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 ส่วนที่  5  
 การน าแผนไปสูก่ารปฏบิัต ิ

 
5.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 ค าอธิบาย 
           การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
           ๑.๑ ด้านความรู้ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลัก             
การทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท้างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
           ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี   

 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ             
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส้านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

 

       ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       ประเด็นการพิจารณา  

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ อย่างน้อย 3 กิจกรรม/โครงการ โดยผู้เรียนเข้าร่วมอย่างน้อย 1 กิจกรรม                  

2) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก้าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

3) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. 
เทียบกับแรกเข้า  

4) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท้า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
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5)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป                 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เฉล่ีย  3.51 - 5.00 ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 75 ของจ้านวนข้อมูลตอบกลับ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมหรือพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นศตวรรษท่ี 21  
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี  
3) สถานศึกษาด้าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
4) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่ต้่า

กว่าร้อยละ 90  เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้าย   
5) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการทดสอบ  
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  ศาสนา เทิดทูน

พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และก้ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และก้ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก 
ความนิยม ความช่ืนชมความเป็นไทยและการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก้ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ในการท้างานหรือการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

 5) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม   
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
 ค าอธิบาย  

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิ การศึกษาและจ้านวนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถาน 
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส้าเร็จในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาสถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก้าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิ การศึกษาและมี
จ้านวนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท้างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุนก้ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

๒.3 ด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ  สถานศึกษามีความส้าเร็จในการด้าเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
ประเด็นการพิจารณา  

1) สถานศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุน  ก้ากับดูแล  ให้ครูทุกคนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
โดยมีช่ัวโมงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  ไม่น้อยกว่า 50 
ช่ัวโมง ต่อปีต่อคน   

2) สถานศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุน  ก้ากับดูแล  ให้ครูทุกคนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ หรือ
ประสบการณ์ โดยการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน จากหน่วยพัฒนาครู หรือหน่วยงานภายนอก หรือสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  
20 ช่ัวโมงต่อปี   
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3) ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และ                       
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ 

4) ศึกษา เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ้านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

5) สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 50       

6) สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ หรือได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    

 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และด้านครุภัณฑ์ 
ประเด็นการพิจารณา  
1)  สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม และปลอดภัย 
2)  สถานศึกษามีการก้ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย

บริการ และแหล่งเรียนรู้ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม 
3)  สถานศึกษามีการก้ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

เพียงพอและมีความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน 
4)  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองท่ีมี ต่อ

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

5)  สถานศึกษามีการส่งเสริมจัดการแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
 

ตัวชีวั้ดที่ 2.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเด็นการพิจารณา  
1)  สถานศึกษามีการน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพดี ประกอบ 
     (1)  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
   (๒)  มีการก้าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
  (๓)  มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก้าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  
     (๔)  มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน  
     (๕)  มีการส้ารองฐานข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ 
2) สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท 

ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  

3)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรของสถานศึกษา เผยแพร่ส่ือการสอน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนช้ินงาน  
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4)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

ตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ   
ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ้าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
2)  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส้าหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๒๐ ของงบด้าเนินงาน 
3)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการวิชาชีพหรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด้าเนินงาน 
4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้าการประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด้าเนินงาน 

5)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ  
การส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด้าเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดที่  2.5 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นพิจารณา     
1)  ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
2)  ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา  และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3)  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ร่วมกันก้าหนดแผนงานโครงการ  
กิจกรรม  และเป้าหมายและด้าเนินงานเพื่อให้นโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
          4)  ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบการด้าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
กิจกรรมและเป้าหมายท่ีก้าหนด  

5)  ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายและก้าหนด
แผนพัฒนาต่อไป  
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (จ านวน  4 ตัวบ่งชี้) 
 ค าอธิบาย 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท้า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง            
การเรียนรู้  

๓.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท้านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ                
ท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
๑) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเป็นวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ต่อปี            

๒) สถานศึกษามี สถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือ สนับสนุน หรือร่วม
จัดการอาชีวศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในแต่ละสาขาวิชา  

๓) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  

๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่น ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา   

๕) ระดับความพึงพอใจของบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับ              
ผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน               
เฉล่ีย 3.51 – 5.00      

 

ตัวบ่งชี้  3.2 การส่งเสริมชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นการพิจารณา 

 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชน  

 2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู และผู้เรียนให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชน       
ไม่น้อยกว่า 20 ครั้งต่อป ี
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 3) ผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อครู และผู้เรียนท่ี
ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ อยู่ในระดับ 3.51 –5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

 4) สถานศึกษามีโครงการ หรือกิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพแก่
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
  5)  สถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 
 

ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ประเด็นพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท้าวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์  
2) สถานศึกษามีจ้านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู หรือ

บุคลากรทางการศึกษา 1 ผลงาน/คน/ปี 
3) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผลงาน  

4) สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 ท่ีได้รับรางวัลหรือถูกน้าไปใช้ประโยชน์ ในระดับจังหวัด
ขึ้นไป               
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   โครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษามีแผนปฏิบั ติงานประจ้าปี ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ ผู้ เรียนใช้ความรู้

ความสามารถในการจัดท้าโครงงาน โครงการวิชาชีพ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์   

2) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ของผู้เรียน จ้านวน 1 ผลงาน :              
3 คนในระดับ ปวช. และ จ้านวน 1 ผลงาน : 2 คน ในระดับ ปวส.  

3) สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนท่ีได้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

4) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียนท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ้านวน
ผลงาน   
5) สถานศึกษามีจ้านวนโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ 

ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ท่ีได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัดข้ึนไป  
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  (จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 
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ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.1 การประกันคุณภาพภายใน   
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพ

ของสถานศึกษาด้วยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ มีการประเมินผล         
การปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อสาธารณชน 

4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา   
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับในการพัฒนาการศึกษามุ่งสู่คุณภาพ ในสถานศึกษามี              

การจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายใน 
1)  สถานศึกษามีการจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2)  สถานศึกษามีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาท่ีก้าหนดมีความชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษา 

3) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ ก้าหนดแผนงาน ประเด็นการ
ตรวจสอบ  ก้าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการสรุปผลรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างชัดเจน 

4)  ร้อยละ 75 ของตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   
5)  สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา   
ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษาได้รับการยอมรับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ อย่างน้อย 2 รายการต่อปี 
2)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
3)  ผู้เรียน ร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับ

รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
4)  สถานศึกษามีความเป็นต้นแบบ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ของความ

ดีเด่นของสถานศึกษา 
5)  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสถานประกอบการณ์ หรือผู้รับบริการของสถานศึกษามีความ             

พึงพอใจต่อคุณภาพของสถานศึกษาเฉล่ีย 3.51 - 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนข้อมูลท่ี
จัดเก็บ 
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5.2  แผนบริหารงานและแผนปฏิบัติการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

แผนบริหารงานและแผนปฏิบัติการ 
 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดบั :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา 

พันธกิจ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาผู้เรียน
ระดับฝีมือระดับ
เ ท ค นิ ค  แ ล ะ
ระดับเทคโนโลยี
ให้มีความช้านาญ
เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสนับสนุนการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพผู้เรียน โดยน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการสอน 
และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นท่ี
ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 

1 . โครงการส่ ง เส ริ มการการ
ประกอบอา ชีพอิ สระ ในกลุ่ ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการอบรม
การเขียนแผนธุรกิจ 

50 50 50 50 50 

2. จ้านวนแผนธุรกิจของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

10 10 12 12 12 

3. จ้านวนผู้เรียนท่ีผ่านการอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจและเข้าศึกษาดูงาน 

20 20 25 25 25 

2. พัฒนาการบริหารจัดการ
ของศูนย์บ่มเพาะอย่างเป็นระบบ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การ
เป็นสถานประกอบการของผู้เรียน 

2. โครงการทุนการศึกษาและการ
ท้าจิตอาสาบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับทุนการศึกษา และท้าจิตอาสาฯ 

2 2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2. จ้านวนทุนการศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ 
ได้รับ 

50 50 50 50 50 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดบั :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา (ต่อ)  

พันธกิจ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาผู้เรียน
ระดับฝีมือระดับ
เทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี
ให้มีความช้านาญ
เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยสร้างความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบ (ต่อ) 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ข อ ง
ตลาดแรงงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการตรวจสุขภาพ ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับการตรวจสุขภาพ 

100 100 100 100 100 

4. โครงการประกันชีวิต ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับการประกันอุบัติเหตุ 

100 100 100 100 100 
 

5. โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สุขภาพและสวัสดิการ 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
และสวัสดิการ 

10 10 10 10 10 

6. โครงการประชุมผู้ปกครอง ร้อยละของผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

95 95 95 95 95 

7. โครงการส่ ง เสริมกิ จกรรม
ปลูกฝังจิตส้านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

1. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ี
จัดเพื่อปลูกฝังจิตส้า นึกและ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

50 50 50 50 50 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

800 800 
 

800 
 

800 
 

800 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดบั :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา (ต่อ)  

พันธกิจ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาผู้เรียน
ระดับฝีมือระดับ
เทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี
ให้มีความช้านาญ
เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยสร้างความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบ (ต่อ) 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ข อ ง
ตลาดแรงงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการตรวจดูและความปลอดภัย
ของนักเรียนจากจุดเสี่ยงต่างๆ  

จ้านวนจุดเสี่ยงท่ีออกตรวจ ดูแล
ความปลอดภัย 

5 5 5 5 5 

9. ตรวจระเบียบการแต่งกาย ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
ตรวจระเบียบการแต่งกาย 

100 100 100 100 100 

10. โครงการป้องปราม ยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

จ้านวนกิจกรรม ท่ีจัดให้นักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด 

5 5 5 5 5 

11. โครงการบริหารความเสี่ยง          
5 ด้าน 

จ้านวนโครงการ/กิจกกรม ท่ีจัด
ให้นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 

5 5 5 5 5 

12. โครงการจัดการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

80 80 80 80 80 

13. โครงการ Open House และ
การแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน –นักศึกษา 

จ้านวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วม
กิจกรรม 

600 700 800 900 1,000 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา (ต่อ) 
 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาผู้เรียน
ระดับฝีมือระดับ
เทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี
ให้มีความช้านาญ
เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบบ (ต่อ) 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ข อ ง
ตลาดแรงงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 .  โครงการจั ดประก วด
แข่งขันโครงการวิชาชีพ 

ร้อยละของจ้านวนโครงการ
วิ ช า ชี พ ท้ั ง ห ม ด ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวด 

50 55 60 65 70 

1 5 . โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพด้านวิชาการ (วิชาชีพ/
ภาษาอังกฤษ) 

จ้านวนผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพและด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

จ้านวนผู้เรียนท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2,300 2,350 2,350 2,400 2,400 

17. โครงการสัมมนาโครงการ
วิชาชีพ 

จ้านวนแผนกวิชาท่ีได้เข้าร่วม
การสัมนาวิชาชีพ 

12 12 12 12 12 

18. โครงการเตรียมความพร้อม
และทดสอบPre V-NET สู่การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

จ้านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ 
ปวช.3 และปวส 2 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ
ระดับชาติ (คน) 

723 730 740 750 760 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
1. พัฒนาผู้เรียน
ระดับฝีมือระดับ
เทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี
ให้มีความช้านาญ
เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ต่อ) 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบุ (ต่อ) 

- ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ข อ ง
ตลาดแรงงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. โครงการทดสอบ  V-NET 
การทดสอบทางการ ศึกษ า
ระ ดับชา ติ  ด้านอา ชีว ศึกษา            
(V-NET) 

จ้ านวนนักเรียน นัก ศึกษา 
ระดับ ปวช.3 และปวส. 2 ได้รับ
การเตรียมความพร้อมสู่ การ
ทดสอบระดับชาติ (คน) 

723 730 740 750 760 

20. โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา   

1. จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

723 
 
 

730 
 
 

740 
 
 

750 
 
 

760 
 
 

2. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผ่ าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

100 100 100 100 100 

21. โครงการจัดสอบปลายภาค
เรียนท่ี 2และภาคเรียนท่ี 1 

จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการสอบ
ปลายภาคเรียนทุกรายวิชาและ
ทุกช้ันปี 

2,300 2,350 2,350 2,400 2,400 

22. โ ครงการพิ จ า รณาการ
ประเมินผลการเรียนประจ้าภาค
เรียนท่ี 2  และภาคเรียนท่ี 1 

จ้ า นวนผู้ เ รี ย น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
พิจารณาการประเมินผลการ
เรียนทุกรายวิชาและทุกช้ันปี 

2,300 2,350 2,350 2,400 2,400 
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แผนบริหารงานและแผนปฏิบัติการ  
 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
2. พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ 
 

1 .  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ และ
ร อ ง รั บ ก า ร ขย า ย ตั ว ขอ ง
เศรษฐกิจในภาคตะวันออก  
2.  ขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้มีมาตรฐาน ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา โดยสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาครูฝึก จัดท้า
แผนการฝึ กอาชีพและน้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการนิเทศการฝึกอาชีพ  

- ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
 

1. โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ภายใน/ต่างประเทศ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ้ า น ว น ค รู แ ล ะ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

80 80 80 80 80 

2. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และก้าลังใจ 

ระดับความพึงพอใจของครูและ 
บุคลการกรทางการศึกษา 

มาก มาก มาก มาก มาก 

3. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 

จ้านวนสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีออกสู่
สาธารณะ 

3,000 3,050 3,100 3,150 3,200 

4 .  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการจัดท้าแผนการเรียนรู้
บู รณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฐานสมรรถนะและการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละของจ้านวนครูผู้สอนท่ีมี
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เ น้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญทุกกลุ่มสาระ 

100 100 100 100 100 

5 . โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติ
“การพัฒนาแบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนว
การทดสอบระดับนานาชาติ  
(PISA)” 

จ้านวนครูท่ีมีแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวการ
ทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) 

80 80 80 80 80 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
3. ส่งเสริม
ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1 .  พัฒนาและสร้ า ง
เสริมแรงจู ง ใจแก่ครู ให้มี
ความรู้ และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Project-based/STEM/
เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น
สมรรถนะเป็นฐาน และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

2 .  พัฒนาและสร้ า ง
เสริมแรงจูงใจแก่บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้  
ทั กษะ  และคุณลักษณะ           
ที่ ดี ส อ ด ค ล้ อ ง ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง PDCA ที่เน้น
การมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง 

- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 
 

1. โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และบริการวิชาการ  วิชาชีพสู่
ชุมชน (พี่สอนน้อง) 

 

จ้านวนผู้ได้รับบริการวิชาการ 
วิชาชีพ 
 

100 100 100 100 100 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 

4. พัฒนาระบบ
บริหา รจั ดก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า สู่
ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ
ด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม 
ด้านกายภาพห้องปฏิบัติการ 
แหล่งเรียนรู้  และสื่อการ
สอนให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
 

- สถานศึกษามีคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
อาชีวศึกษา 
 
 

1. โครงการพัฒนาเครือ ข่าย         
ไร้สาย 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 2.โครงการปรับปรุงเครือข่าย 
RMS 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
Autentication ในการเ ข้า ใ ช้ ง าน
เครือข่าย 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

ร้ อยละของ โครงการ ท่ี เบิ ก
จ่ายเงินตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ี
ก้าหนด 

100 100 100 100 100 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา 

-  สถานศึกษาได้รั บการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

1. โครงการจัดท้าแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ้าปีงบประมาณ 

ร้อยละของการด้าเนินโครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ 

81 81 
 

81 
 

82 82 
 

 2. โครงการสร้างความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา 

1. จ้านวนสถานประกอบการท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการและ
วิชาชีพต่อปีการศึกษา 

5 7 9 10 13 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 (Target) 

62 63 64 65 66 
4. พัฒนาระบบ
บริหา รจั ดก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า สู่
ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ
ด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา (ต่อ) 

-  สถานศึกษาได้รั บการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

2. โครงการสร้างความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา  (ต่อ) 

2. จ้านวนสัญญาความร่วมมือ
ของสถานศึกษากับหน่วยงาน
ภ า ย น อ ก ท่ี เ พิ่ ม ข้ึ น ต่ อ ปี
การศึกษา 

5 5 5 5 5 

   3. จ้านวนครั้งของผู้เช่ียวชาญ/
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

80 80 80 80 80 

  3. โครงการประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาต่อ 

1.จ้านวนสถานศึกษาท่ีเข้า
ประชาสัมพันธ์แนะแนวฯ 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

  2. จ้านวนนักเรียน ท่ีได้รับการ
แนะแนว 

2000 2000 2000 2000 2000 

  4. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 108 อาชีพจังหวัด
เคลื่อนท่ี 

1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 100 100 
 

100 
 

100 100 

   2. จ้านวนรายวิชาท่ีให้บริการ 15 15 15 15 15 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
4. พัฒนาระบบ
บริหา รจั ดก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า สู่
ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ
ด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา (ต่อ) 

-  สถานศึกษาได้รั บการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

5. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นัก ศึกษา เ ข้า ใหม่  และจัด ท้า
หนังสือคู่มือนักเรียน 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ 
ในระดับ ปวช.1 และปวส.1 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาท่ีได้รับคู่มือนักเรียน
นักศึกษา 

100 100 100 100 100 

6. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ออกกลางคัน 

30 30 30 30 30 

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระดับความพึงพอใจต่อสภาพ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

มาก มาก มาก มาก มาก 

8 .  โครงการจั ดประ ชุมทา ง
วิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละของผู้ เรียนท่ีเ ข้าร่ วม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

80 85 85 90 90 

9. โครงการส่งเสริมการใช้งาน
ห้องสมุด 
 

1. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนท่ี
เข้ารับบริการจากห้องสมุดท่ี
ได้มาตรฐาน 

80 85 
 

85 
 
 

90 
 
 

90 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
4. พัฒนาระบบ
บริหา รจั ดก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า สู่
ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ
ด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา (ต่อ) 

-  สถานศึกษาได้รั บการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

 2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีเข้า
ใช้บริการ 

80 85 85 90 90 

10. โครงการพัฒนาวิชาชีพการ
จัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา 

จ้านวน ผู้เรียน ท่ีไ ด้รั บการ
พัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษา
คู่ขนานมัธยมศึกษา 

50 60 70 80 90 

11. โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ
และบริการวิชาการ วิชาชีพสู่
ชุมชน 

จ้ า น ว น ผู้ เ รี ย น ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

50 60 70 80 90 

12. โครงการพัฒนาห้องส้านักงาน
อัตโนมัติ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ ใช้บริการต่อห้องส้านักงาน
อัตโนมัติ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

13. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ปลูกฝังจิตสา้นึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
(ศึกษาดูงาน) 
 

ร้อยละของผู้ เรียนใน ระดับ
ปวช.1 และปวส.1 เข้าร่วม
กิจกรรม 

100 100 100 100 100 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
4.  พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา (ต่อ) 

- สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการสอน ภายใต้การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ไทย/จีน/
อินโดนีเซีย  

จ้านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการ
พัฒนา 

10 11 11 12 12 

15. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

1 .  จ้ านวนครู ท่ี เ ข้ า รั บการ
พัฒนา 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

2. จ้านวนสื่อการเรียนการสอน
ท่ีได้หลังการพัฒนา (1 : 1) 

80 80 80 80 80 

16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชา ชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
( Education to Employment : 
Vocational Boot Camp (E to E) 

จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการฝึก
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

60 70 80 90 100 

17. โครงการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จ้านวนผู้เรียนในระดับปริญญา
ตรี  สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

20 30 30 30 30 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
4.  พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา (ต่อ) 

- สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

18. โครงการขยายและยกระดับ
การจั ดการอา ชีว ศึกษาระบบ         
ทวิภาคี 

1.จ้านวนสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายท่ีออกแนะแนว
สัญจร 

10 12 14 16 18 

2. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มข้ึนเทียบกับ
จ้านวนปีท่ีผ่านมา 

15 15 15 15 15 

3 .  จ้ า น ว น ค รู ฝึ ก ใ นส ถา น
ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา
ตามพรบ.การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

20 30 35 40 45 

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

จ้านวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

5 5 5 5 5 
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แผนบริหารงานและแผนปฏิบัติการ  
 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
5. พัฒนางานวิจัย
ของครู และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนให้สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

1. สร้างเสริมศักยภาพครู และ
ผู้เรียนในการท้าวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่ งประ ดิษฐ์  ที่ ส ามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน สังคม 
และส นับส นุนการ เผยแพร่
ผ ล ง า น สู่ ส า ธ า ร ณ ช น ด้ ว ย
ช่องทางที่หลากหลาย  

- ผลงานวิจัยครู ได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ค รู แ ล ะ บุ คล า ก ร
ทางการศึกษา และผู้ เรียนใน
การท้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

1 . ร้ อ ยล ะขอ งจ้ า นวนครู
ท้ังหมดท่ีเข้ารับการอบรม 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

2. จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการ
อบรมการท้าวิจัย 

50 50 50 50 50 

2. ยกระดับคุณภาพของการ
บริ การ วิชาการ วิชาชีพ  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม โดยบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

- น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนมี
การเผยแพร่และน้าไปใช้
ประโยชน์ไ ด้จริ งและ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. โครงการสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์
ท้ังภายในและภายนอก 

ร้อยละของจ้ านวนงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

80 80 80 80 80 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map)  พ.ศ. 2562 – 2566 
ระดับ :      บุคคล ....................................     แผนก/งาน/ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์ :   มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/แผนงาน 

(Initiative/project) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(Target) 

62 63 64 65 66 
6.พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่ง เรี ยนรู้  
และบริการวิชาการ
วิชาชีพ 

4. หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และระดมทรัพยากรท่ี
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

- ชุมชน สังคมได้รับองค์
ค ว า ม รู้  เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้           
ลดรายจ่ายและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

3. โครงการ Fixit Center 1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 100 100 100 100 100 
2. จ้านวนรายวิชาท่ีให้บริการ 15 15 15 15 15 

4. โครงการบริการวิชาชีพ 108 
อาชีพและจังหวัดเคลื่อนท่ี 
 

1. จ้านวนของโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีฝึกอาชีพแก่ชุมชน 
สังคมต่อปีการศึกษา 

100 100 100 100 100 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการฝึกอาชีพของ
สถานศึกษา 

15 15 15 15 15 

   5. โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน จ้ าน วน ผู้ เ รี ยน ท่ี ผ่ านการ
ทดสอบฝีมื อแรง ง านก่อน
ส้าเร็จการศึกษา 

190 200 210 220 230 
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มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน จ้านวน 14 ตัว
บ่งช้ี  ดังนี้ 

 
 
 
 มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

ค าอธิบาย 
           การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
          ๑.๑ ด้านความรู้ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท้างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
         ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ้าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี   

 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 

       ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       ประเด็นการพิจารณา  

3) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ อย่างน้อย 3 กิจกรรม/โครงการ โดยผู้เรียนเข้าร่วมอย่างน้อย 1 กิจกรรม                  

4) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก้าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

3) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. 
เทียบกับแรกเข้า  



แผนยุทธศาสตร์  พ.ศ. 2562 – 2566 หน้า  79 
 

 
 

 

4) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท้า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

5)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป                 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เฉล่ีย  3.51 - 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ้านวนข้อมูลตอบกลับ 

 
                             ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมหรือพัฒนาผู้ส้าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นศตวรรษท่ี 21  
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี  
3) สถานศึกษาด้าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
4) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่ต้่า

กว่าร้อยละ 90  เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้าย   
5) ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับการทดสอบ  
 

                          ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.2  
 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณา 
4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  ศาสนา เทิดทูน

พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และก้ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ
ก้ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

6) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก 
ความนิยม ความช่ืนชมความเป็นไทยและการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก้ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 4)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ในการท้างานหรือการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

 5)  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม   
 
                                ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.3 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศกึษา 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
           ค าอธิบาย  

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิ การศึกษาและจ้านวนตามเกณฑ์ ท่ีก้าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถาน 
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส้าเร็จในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาสถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก้าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิ การศึกษาและมี
จ้านวนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท้างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุนก้ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

๒.3 ด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ  สถานศึกษามีความส้าเร็จในการด้าเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
ประเด็นการพิจารณา  
7) สถานศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุน  ก้ากับดูแล  ให้ครูทุกคนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยมีช่ัวโมงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  ไม่น้อยกว่า50 
ช่ัวโมงต่อปีต่อคน   

8) สถานศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุน  ก้ากับดูแล  ให้ครูทุกคนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ หรือ
ประสบการณ์ โดยการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน จากหน่วยพัฒนาครู หรือหน่วยงานภายนอก หรือสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่า  20 ช่ัวโมงต่อปี   

9) ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และ                       
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ้านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

10) สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 50       

11) สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    

 
                                          ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด 2.2 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และด้านครุภัณฑ์ 
ประเด็นการพิจารณา  
1)  สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม และปลอดภัย 
2)  สถานศึกษามีการก้ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย

บริการ และแหล่งเรียนรู้ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม 
3)  สถานศึกษามีการก้ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

เพียงพอและมีความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน 
4)  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองท่ีมี ต่อ

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

5)  สถานศึกษามีการส่งเสริมจัดการแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
 

                                  การประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเด็นการพิจารณา  
1)  สถานศึกษามีการน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพดี ประกอบ 
     (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
   (๒)  มีการก้าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
  (๓)  มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก้าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  
     (๔)  มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน  
     (๕)  มีการส้ารองฐานข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ 
2) สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท 

ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  

3)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรของสถานศึกษา เผยแพร่ส่ือการสอน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนช้ินงาน  
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4)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

 
                             ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ   
ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ้าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
2)  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส้าหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๒๐ ของงบด้าเนินงาน 
3)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการวิชาชีพหรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด้าเนินงาน 
4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้าการประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด้าเนินงาน 

5)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ  
การส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด้าเนินงาน 

 
                               ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  2.4 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวชี้วัดที่  2.5 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นพิจารณา     
1) ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
2)  ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา  และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส้าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3)  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ร่วมกันก้าหนดแผนงานโครงการ  
กิจกรรม  และเป้าหมายและด้าเนินงานเพื่อให้นโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
          4) ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบการด้าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
กิจกรรมและเป้าหมายท่ีก้าหนด  

5) ผู้อ้านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายและก้าหนด
แผนพัฒนาต่อไป  

 
                             ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

 
 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (จ านวน  4 ตัวบ่งชี้) 
       ค าอธิบาย 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท้า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

๓.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท้านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ                
ท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
๖) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเป็นวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ
จัดการเรียนการสอน   ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ต่อปี            

๗) สถานศึกษามี สถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือ สนับสนุน หรือร่วม
จัดการอาชีวศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในแต่ละสาขาวิชา  

๘) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  

๙) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่น ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา   

๑๐) ระดับความพึงพอใจของบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
รับ              ผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน               เฉล่ีย 3.51 – 5.00      

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์  พ.ศ. 2562 – 2566 หน้า  87 
 

 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 
 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้  3.2 การส่งเสริมชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นการพิจารณา 

 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชน  

 2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู และผู้เรียนให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชน       
ไม่น้อยกว่า 20 ครั้งต่อป ี

 3) ผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อครู และผู้เรียนท่ี
ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ อยู่ในระดับ 3.51 –5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

 4) สถานศึกษามีโครงการ หรือกิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพแก่
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
  5)  สถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  3.2 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

 ประเด็นพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท้าวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์  
2) สถานศึกษามีจ้านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู หรือ

บุคลากรทางการศึกษา 1 ผลงาน/คน/ปี 
3) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผลงาน  

4) สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 ท่ีได้รับรางวัลหรือถูกน้าไปใช้ประโยชน์ ในระดับจังหวัด
ขึ้นไป 

                                  
ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  3.3 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   โครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษามีแผนปฏิบั ติงานประจ้าปี ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ ผู้ เรียนใช้ความรู้

ความสามารถในการจัดท้าโครงงาน โครงการวิชาชีพ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์   

2) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ของผู้เรียน จ้านวน 1 ผลงาน : 3 
คนในระดับ ปวช. และ จ้านวน 1 ผลงาน : 2 คน ในระดับ ปวส.  

3) สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนท่ีได้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

4) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียน 

ท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ้านวนผลงาน   

5) สถานศึกษามีจ้านวนโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ท่ีได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัดข้ึนไป  

                                     
ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  3.4 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  (จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.1 การประกันคุณภาพภายใน   
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพ

ของสถานศึกษาด้วยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ มีการประเมินผล         
การปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อสาธารณชน 

4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา   
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับในการพัฒนาการศึกษามุ่งสู่คุณภาพ ในสถานศึกษามี              

การจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายใน 
1)  สถานศึกษามีการจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2)  สถานศึกษามีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาท่ีก้าหนดมีความชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษา 

3) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ ก้าหนดแผนงาน ประเด็นการ
ตรวจสอบ  ก้าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการสรุปผลรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างชัดเจน 

4)  ร้อยละ 75 ของตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   
5)  สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 

ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  4.1 
 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา   
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ประเด็นพิจารณา 
1)  สถานศึกษาได้รับการยอมรับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ อย่างน้อย 2 รายการต่อปี 
2)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
3)  ผู้เรียน ร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับ

รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
4)  สถานศึกษามีความเป็นต้นแบบ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ของความ

ดีเด่นของสถานศึกษา 
5) ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสถานประกอบการณ์ หรือผู้รับบริการของสถานศึกษามีความ             

พึงพอใจต่อคุณภาพของสถานศึกษาเฉล่ีย 3.51-5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนข้อมูลท่ี
จัดเก็บ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  4.2 

 

ผลการประเมินเทียบประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  4 ข้อ  ๔ คะแนน ดี 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  3 ข้อ  ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  2 ข้อ  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน และมีหลักฐานครบถ้วน  1 ข้อ  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


