แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อาชีวศึกษาจัง หวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง รายงานผลการประเมิน
ตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
แผนพั ฒ นาการจั ด การของสถานศึ กษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาทวี ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้วยดี
โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ซึ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นกาลังที่ดีของชาติในอนาคต
ต่อไป

ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

คำชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัย การอาชีพนาทวี ฉบับนี้เป็นกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสถานการณ์ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัย การอาชีพนาทวี โดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด โดยมีสาระสาคัญ คือ
ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ของสถานศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้
บรรลุ ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ภำคผนวก

หน้ำ
1
6
8
32
44

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
1.1 แผนภูมิกำรบริหำรสถำนศึกษำ
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2564

2

1.2 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/
ผู้อานวยการ/ รองผู้อานวยการ/ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง

ทั้งหมด มีใบประกอบวิชำชีพ
(คน)
(คน)

สอนตรงสำขำ(คน)

3

3

-

10

10

10

2
ทั้งหมด มีใบประกอบวิชำชีพ
(คน)
(คน)

ประเภท

สอนตรงสำขำ(คน)

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

35

35

35

พนักงานราชการ(อื่น) (ลูกจ้างประจา)

27

-

-

ครูพิเศษสอน

2

2

2

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา

1

-

-

บุคลากรอื่นๆ
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)

8

-

-

รวม ครู

47

47

47

86

47

47

รวมทั้งสิ้น

1.3 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

ทวิศึกษำ

รวม

ปวช.1

137

0

0

137

ปวช.2

106

0

158

264

ปวช.3

81

0

178

259

324

0

336

660

รวม ปวช.

3
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

รวม

ปวส.1

44

58

102

ปวส.2

27

36

63

71

94

165

รวม ปวส.

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้น

แรกเข้ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

120

73

60.83

ปวส.2

135

110

81.48

255

183

71.76

แรกเข้ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

129

59

45.74

ปวส.2

76

53

69.74

205

112

54.63

รวม

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
ระดับชั้น

รวม

4

1.4 ข้อมูลด้ำนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2564
จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนแยกตามประเภทวิชา ปวช. ,ปวส.
ประเภทวิชำ

ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

3
3
-

3
3
-

6
6
-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

-

6

6

12

รวมทั้งสิ้น

1.5 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนทีป่ ีกำรศึกษำ 2564
ประเภทอำคำร

จำนวน (หลัง)

อาคารเรียน

7

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด

1

อาคารอเนกประสงค์

5

อาคารอื่น ๆ

7

รวมทั้งสิ้น

24

5

1.6 ข้อมูลด้ำนงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2564
ประเภทงบประมำณ

จำนวน (บำท)

งบบุคลากร

1,745,4680.00

งบดาเนินงาน

9,324,700.00

งบลงทุน

2,990,000.00

งบเงินอุดหนุน

6,095,490.00

งบรายจ่ายอื่น

2,675,400.00
รวมทั้งสิ้น

38,540,270.00

6

ส่วนที่ 2
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวีที่พึงประสงค์
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีว ศึกษาแต่ละระดั บการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาทวี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้อ เท็ จจริง
ตามทฤษฎีหลักการและเหตุผล และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยมุ่งเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎี และเหตุผลหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีทักษะวิชาชีพที่ทันต่อยุกต์สมัยและเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และมีทักษะการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย การอาชีพนาทวี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี
วิทยาลัย การอาชีพนาทวี มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูต ร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตร
วิทยาลัย การอาชีพนาทวี ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการ
พั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรร มและความรู้

7 7
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
วิทยาลัย การอาชีพนาทวี บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาทวี มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนินการบริ หารจั ด การสถานศึ ก ษาตาม
นโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ทาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งสั งคมให้ เป็ นสั ง คมแห่ งการเรี ยนรู้ มี ก ารจั ด ท านวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิจัย
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีการสร้างความร่วมมือกับบุค คล ชุมชน สถานประกอบการ และ
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และ
องค์กรต่างๆ ที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้ ตามวั ตถุ ประสงค์ ของนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยนั้นๆ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมำยถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนาทวี ไว้ดังนี้
“วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาทวี เป็ น ผู้ น าในการจั ด การเรี ย นการสอนสายวิช าชี พ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานการ
อาชีวศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 พันธกิจ (Mision)
หมำยถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวัง ที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภาพกาลังคนสายอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 ผลิตกาลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริการ
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พันธกิจที่ 5 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก และน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิด ความพอประมาณมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาการศึกษาและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมำยถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้
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วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
1 จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตร
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ยกระดับคุณภาพกาลังคนสายอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล

ที่
กลยุทธ์
1 จั ด การเรี ย นการสอนหรื อ อบรมความรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อเท็จจริง
ทฤษฎี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลเป็ น ไปตามมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาหรื อ
มาตรฐานรายวิชา
2 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมให้นักเรียนนักศึกษา
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะวิชาชีพที่ทันต่อยุค
สมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
3 จัดอบรมหรือบูรณาการ การเรียนการสอนให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 ใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนด
รายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2 จัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิ การศึ ก ษา
และจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ผู้ มี ค วามพร้ อ มด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความรู้ ท างวิ ช าการ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ เ รีย น ตามหลั ก สู ต รมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตาม
ระเบียบข้อบัง คับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
3 บริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุ ภั ณ ฑ์ และงบประมาณอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4 น านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นมี ค วามส าเร็ จ ในการ
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึก ษา ตามนโยบาย
ส าคั ญ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มอบหมายโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

10
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
3 ผลิตกาลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ
1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับความ
และองค์ ก รต่ า งๆ ในการจั ด การศึ ก ษา จั ด การ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริการ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นรู้ การ
บริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นและคนในชุ ม ชนสู่ สั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้
4 ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัย
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้
เกิดงานสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สังคม
5 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
1 สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน ทุกคนนา
นักศึกษา เกิดความตระหนัก และน้อมนา
หลั ก ปรั ช ญ าขอ ง เ ศร ษ ฐกิ จพ อ เพี ยง มา ใ ช้ ใ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ชีวิตประจาวัน และการบริหารงาน
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิด ความ
พอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
6 พัฒนาการศึกษาและสร้างความสมานฉันท์ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนา
สังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม และ
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จริยธรรม
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำนโครงกำรตัวชี้วัด
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจานวน 3 กลยุทธ์ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารั บการ
ฝึกอบรมเข้าใจข้อเท็จ จริงทฤษฎีห ลักการและเหตุ ผลเป็นไปตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอาชีว ศึกษาแต่ ละระดั บ
การศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
2.1.1 เป้ ำ ประสงค์ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถสอบผ่ า น
ภาคทฤษฎีตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
2.1.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
5) โครงการจัดอบรมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรู้ภาคทฤษฏีตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับหรือมาตรฐานรายวิชา
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักทฤษฎีรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน
3) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ภาคทฤษฎีของผู้เรียนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา
4) ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ใ ห้ต รงตามศั ก ยภาพของผู้ เ รีย นและระดับ
คุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
5) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ภาคทฤษฎี ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ แต่ ล ะ
หลักสูตรหรือมาตรฐานรายวิชาผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะวิชาชีพที่ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ ละระดับการศึก ษาหรื อ
มาตรฐานรายวิชา
2.2.1 เป้ำประสงค์ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ หรือ มาตรฐานรายวิช ามี ทั ก ษะวิ ช าชี พที่ ทั น ต่ อ ยุค สมั ย และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2.2.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวะ
2) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3) โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
5) โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้สาเร็จการศึ กษามี ค วามรู้ ภาคปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอ าชีว ศึ กษาหรื อ
มาตรฐานรายวิชา
2) สถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช าได้ ต ามเงื่ อ นไข
ของหลักสูตร
3) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนนาสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4) สถานศึกษามีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ ในการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี
5) ผู้สาเร็จการศึกษามีผลการประเมินภาคปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐาน
รายวิชาแต่ละหลักสูตรผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 จัดอบรมหรือบูรณาการ การเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3.1 เป้ำประสงค์ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมมีคุ ณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2) โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา
3) โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4) โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบูรณศาสนสถาน
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม
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2) สถานศึกษาส่ง เสริมสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4) สถานศึกษาส่ง เสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริหารวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำลังคนสำยอำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
หรือมาตรฐานรายวิชา
1.3 บริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 เป้ำประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิ ชาเดิมหรือกาหนดรายวิชา
ใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 แผนงำนโครงกำร
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษาสารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามี ห ลัก สู ตรรายวิ ชาหรื อกลุ่ม วิช าที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิ น
ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึก ษาแต่ ละระดับหรือมาตรฐาน
รายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
2.2.1 เป้ำประสงค์ มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
ทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือ
มาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
2.2.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาในสาขา
วิชาชีพร่วมกับชมรมวิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
วิชาชีพ PLC
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อน
วิทยฐานะ
4) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้มีครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เ รียน
ทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด สอศ.
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูผู้สอนทุกคนได้ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรืองาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
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4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3.1 เป้ำประสงค์ การบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรงกับสาขาวิชาชีพ
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
3) โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้มีครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด สอศ.
2) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาให้ ส ะอาด
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
3) สถานศึกษามีการกากั บดู แลการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติก าร
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้ง าน มีความปลอดภัย และมีการดูแลบารุง รักษา
ให้สะอาดเรียบร้อยและเพียงพอ
4) สถานศึกษามีการนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
5) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุ ท ธ์ ที่ 4 นานโยบายสู่การปฏิบั ติ จนมี ความสาเร็ จ ในการด าเนิน การบริห ารจั ด การ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน
2.4.1 เป้ำประสงค์ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตาม
นโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

16
2.4.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการประชุมผู้ปกครอง
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3) โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
4) โครงการ Fix it Center
5) โครงการอาชีวะจิตอาสา
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ ที่ หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2) ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3) ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญ ของหน่วยงานต้นสัง กัดประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
4) ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายที่กาหนด
5) ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษามี การประเมิน ผลการด าเนินงานตามเป้ า หมายและ
กาหนดแผนพัฒนาต่อไป
พันธกิจที่ 3 ผลิตกำลังคนสำยวิชำชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม และบริกำร
1. วัตถุประสงค์
1.1 ผลิตกาลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2.1.1 เป้ำประสงค์ สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหาร
วิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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2.1.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3) โครงการทาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน
หรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน
4) โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
5) โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
6) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
7) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึ ก ษามี แ ผนงานโครงการในการประสานความร่ วมมือ กับ บุ ค คล ชุ ม ชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2) สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
3) สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานราชการในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4) สถานศึกษาร่วมจัดทาหลักสูตรกับชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนและสังคม
5) สถานศึกษาและชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม พัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆเพื่ อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สู่สังคม
2. กลยุทธ์
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับ ชุมชน เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม
2.2.1 เป้ำประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม
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2.2.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3) โครงการทัศนศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนาชุมชน
4) โครงการจัดอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
5) โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึ ก ษามี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นก ารวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) สถานศึ ก ษามี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนแก่นักเรียน นักศึกษา
3) สถานศึกษาให้ทุนหรือหาแหล่ง ทุนสนับสนุน การทาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) สถานศึกษาให้ทุนหรือหาแหล่ง ทุนสนับสนุนการทาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน แก่นักเรียน นักศึกษา
5) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ รางวั ล ด้ า นการวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน
พันธกิจที่ 5 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนัก และน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิด ควำมพอประมำณมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและน้อมนาหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ
1.2 เพื่อส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลยุทธ์
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้ผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนทุกคนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันและการบริหารงาน
2.2.1 เป้ ำ ประสงค์ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและน้อมนาหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่การปฏิบัติ
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2.2.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3) โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการรณรงค์การใช้กระดาษที่ใช้แล้ว Re-Use Paper
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
น้อมนาหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ
2) นาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
3) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน นาความรู้จากชีววิถี และเศรษฐกิจพอพียง
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และการบริหารงาน ครบทุกคน
4) การจัดซื้อกระดาษของวิทยาลัยฯ ลดลง
พันธกิจที่ 6 พัฒนำกำรศึกษำและสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ การจั ด การเรีย นการสอนด้ า นความเป็ นพลเมือ ง เน้ น การปลู กฝั ง และเสริม สร้างวิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์สันติวิ ธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กลยุทธ์
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม
2.2.1 เป้ำประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.2.2 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2) โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3) โครงการเปิดโลกอาชีพ Open house
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรม
2) ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
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3.4 กำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบผ่านภาคทฤษฎีตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อเท็จจริงทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1 โครงการทดสอบมาตรฐาน
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
1. นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ
ผู้เรียน ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ
มาตรฐานวิชาชีพ
ทางด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 2. นักศึกษามีความรู้และทักษะ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
นักเรียนนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้
ทุกสาขางานมีการพัฒนา
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากล
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้
สมรรถนะ
มาตรฐานและมีคุณภาพระดับ
สากล
3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ เพื่ออบรมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
ครูผู้สอนทุกคนมีความเข้าใจใน ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่า 80%
สอน
ในการทาสื่อการเรียนการสอน
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน
4 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงกับ ทุกสาขางานมีการพัฒนา
ร้อยละของหลักสูตรของการพัฒนาที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับความต้องการของ ความต้องการของสถานประกอบการและ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
กับความต้องการของสถานประกอบการณ์และ
สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
และตลาดแรงงาน
5 โครงการจั ด อบรมการวั ด และ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
ครูผู้สอนสามารถจัดทาแบบ
ครูผู้สอนไม่ต่ากว่า 80% มีการจัดทาแบบ
ประเมินผลทางการศึกษา
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ประเมินผลการเรียนได้
ประเมินผลการเรียนได้

20

21
ที่

แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
6 โครงการทดสอบทางการศึกษา 1. เพื่อจัดกิจกรรมโครงการทดสอบทาง
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
V-NET
V-NET
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ผู้สาเร็จ
การศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทาง
วิชาชีพ

เป้ำหมำย
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าโครงการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา VNETร้อยละ 100
2. นักเรียน ผู้สาเร็จการศึกษา
ผ่านการทดสอบโครงการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
V-NET และพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่สาคัญสาหรับการ
ดาเนินชีวิต
1. เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประเมิน
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนตามนโยบายที่ การศึกษาเข้าโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาค
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ผู้สาเร็จ
เรียน ร้อยละ 100
การศึกษามีคุณภาพ
2. นักเรียน ผู้สาเร็จการศึกษา
ผ่านการทดสอบโครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียน และพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่สาคัญสาหรับการ
ดาเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผู้เรียน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา

7 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียน

ผู้เรียน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนร้อยละ 80
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พันธกิจที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา มีทักษะวิชาชีพที่ทัน
ต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะวิชาชีพที่ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะ
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาหรือ ผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรมทุ ก สาขา
อาชี พ อิ ส ร ะ ใน ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น วิชาชีพของงานให้สามารถเป็น
งานเข้าร่วมโครงการ
อาชีวะ
ผู้ประกอบการได้
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะ
ทางวิชาชีพ

3. โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท า
ผ ล ง า น วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4 โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียน
การสอน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาจัดทา
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดย
แท้จริงและมีเนื้อหาที่ทันต่อเทคโนโลยี

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ข้ า นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมเข้าแข่งขัน
อบรมทุ ก สาขางานเข้ า ร่ ว มการ ทักษะ ไม่ต่ากว่า 5 สาขาวิชา
แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทุกสาขางานมีผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่
นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกสาขา
งานได้เรียนรูก้ ารปฏิบัติงานโดย
แท้จริงและมีเนื้อหาที่ทันต่อ
เทคโนโลยี ในสถานประกอบการ
5 โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุ มชน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกสาขา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ได้ไปถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชน
งานได้เรียนรูก้ ารปฏิบัติงานโดย
แท้จริง และมีจิตอาสา

นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทุกสาขาวิชา
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้เข้าฝึกอบรมทุกสาขา
งานเข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพ
จิตอาสา ให้แก่ชุมชมทุกสาขาวิชา
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พันธกิจที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 จัดอบรมหรือบูรณาการ การเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการอบรมคุณธรรม
จัดโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม เข้าร่วมไม่ต่า
จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมทุกสาขา ทุกสาขางาน
กว่า 70%
งาน
2. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน
นักศึกษา

เพื่อเชิดชูเกียรติเด็กดีมีคุณธรรม

นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน

นักเรียน นักศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ไม่ต่ากว่า 5 คนในแต่ละปีการศึกษา

3. โครงการกิจกรรมวันสาคัญทาง เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน
นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมทุกสาขางาน

นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมทุกสาขางาน
ทุกสาขางาน
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ากว่า 70%

4. โครงการกิ จ กรรมจิ ต อาสา เพื่อจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมให้กับ
พัฒนาบูรณศาสนสถาน
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมทุกสาขา
งาน

นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมทุกสาขางาน
ทุกสาขางาน
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 70%
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พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำลังคนสำยอำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง วิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิช าใหม่ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รด้ า น เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการ
หลักสูตรด้านภาษาอาเซียนได้แก่ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอาเซียนเพิ่มไม่น้อยกว่า
ภาษาเพื่อการติ ด ต่อ สื่อ สารใน ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
กัมพูชา พม่า มาเลเซีย
ปีละ 1 หลักสูตร
ประเทศอาเซียน
2. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
สอดคล้องกับความต้องการของ ต้องการของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ

หลักสูตรต่างๆที่สถานประกอบการ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการให้เปิดสอน
ต้องการไม่น้อยกว่า 1 สาขาวิชา

3. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
สอดคล้องกับความต้องการของ ต้องการของประชาชนและเทคโนโลยีที่
ประชาชนและเทคโนโลยี ที่ เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ใหม่ๆให้กับประชาชนที่ต้องการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี

มีการเปิดสอนหลักสูตรตามความต้องการของ
ประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 1 รายวิชา
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พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำลังคนสำยอำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์ มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบัง คับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ที่
แผนงำน/โครงกำร
1. โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชีพ
ร่ ว ม กั บ ช ม ร ม วิ ช า ชี พ แ ล ะ
หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น คุ รุ พั ฒ นา
รับรอง
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูใน
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสาขาวิชาชีพ

เป้ำหมำย
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตรงตามสาขาวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC

ครูและบุคลากรสามารถออกแบบ ครูและบุคลากรดาเนินการด้วยกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร้อยละ 80
PLC ได้

3. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ เ ลื่ อ น
วิทยฐานะ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ครูได้รับการพัฒนาร่วมกับชมรมวิชาชีพและ
สถาบันคุรุพัฒนา ร้อยละ 20

ครูและบุคลากรมีความรู้ความ
ข้าราชการครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
เข้าใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ร้อยละ 10
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ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 80

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร ครูและบุคลากรสามารถสื่อสาร
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อ ด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้
การสื่อสาร

ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80
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พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำลังคนสำยอำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์ เพื่อบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ที่
แผนงำน/โครงกำร
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับสาขา
วิชาชีพ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์
3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาครูและบุคลากรให้ตรงกับ
สาขาวิชาชีพที่สอน
2. เพื่อจัดหาครูและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญให้
เพียงพอกับปริมาณผู้เรียน
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อปริมาณผู้เรียน

1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์ ข อง
ปลอดภัย เพียงพอ
วิทยาลัยฯ
2. เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ

เป้ำหมำย
ครู บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญประจา
สาขาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
มีครูผู้สอนตรงตามสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 100

ทุกสาขาวิชามีครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอ

มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอในสาขาวิชา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

มีระบบบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ มีความ
สะอาดปลอดภัยและสวยงาม

อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์มีความสะอาดสวยงาม
และปลอดภัย
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พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำลังคนสำยอำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 4 นานโยบายสู่การปฏิบัติจนมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เปิดภาคเรียน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และสถานศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบและ
สานสัมพันธ์กับผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
2. โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น เพื่อสร้างความเข้าใจกับให้นักเรียน
นักเรียน นักศึกษาใหม่
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อย
นักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ละ 80
จัดการสถานศึกษา
3. โครงการตรวจเยี่ ย ม ส ถาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ สถานประกอบการและชุมชน สถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
ประกอบการและชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยรอบสถานศึกษา
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
และนโยบายสถานศึกษาให้สถาน
ประกอบการและชุมชนได้รับทราบ
4. โครงการ Fix it Center
เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ชุมชนให้การยอมรับและพึงพอใจในระดับมาก
ชุมชน
ทางการศึกษา และชุมชน
5. โครงการอาชีวะอาสา
เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่ นักเรียน นักศึกษา ครูและ
ประชาชนผู้ไ ด้รับการบริก าร มีความพึง พอใจใน
ชุมชนในชนบท
บุคลากรทางการศึกษา และ
ระดับมาก
ชุมชนในชนบทห่างไกล
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พันธกิจที่ 3 ผลิตกำลังคนสำยวิชำชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม และบริกำร
เป้ำประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษ า
กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆทั้ง ในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการแลกเปลี่ ย นวิ ท ยากร เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัย
ครูผู้สอนทุกคน วิทยากรประจา มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า
ระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานต่างๆ
ปีละ 5 ราย
ภาครัฐและเอกชน
2. โครงการศึ ก ษาดู ง านในสถาน เพื่อแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
ประกอบการ

นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

3. โครงการท าความร่ ว มมื อ กั บ เพื่อส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน หรือประสบการณ์เรียนรู้ด้านอาชีพร่วมกับ
เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านอาชีพ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
.ในจังหวัดสงขลา

มีการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือ
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านอาชีพ อย่างน้อยปีละ
20 สถานประกอบการ

4. โครงการฝึ ก อบรมครู ฝึ ก ใน เพื่ออบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
สถานประกอบการ

ครูฝึกในสถานประกอบการ

ครูฝึกในสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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พันธกิจที่ 5 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต เพื่อ ให้เกิด
ควำมพอประมำณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
เป้ำประสงค์ สร้างจิตสานึกปลูกฝัง ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและน้อมนาหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ ปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน ทุกคนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน และการบริหารงาน
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โครงการบริ ห ารสถานศึ ก ษา 1. เพื่อน้อมนาหลักการบริหาร จัดการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน นาหลัก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สถานศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
พอเพียง
2.เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
การจัดการเรียนการสอน
พอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไว้เป็นแบบอย่าง
และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการชี ว วิ ถี เ พื่ อ การพัฒนา 1. เพื่อขยายผลให้เกิดการเรียนรู้ในโครงการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน นาความรู้จาก
อย่างยั่งยืน
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่ชุมชน
ชีววิถี และเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวัน และการบริหารงาน ครบทุกคน
3 โครงการรณรงค์การใช้กระดาษ 1. เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์การใช้กระดาษ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน การจัดซื้อกระดาษของวิทยาลัยฯ ลดลง
ที่ใช้แล้ว Re-Use Paper
ที่ใช้แล้ว Re-Use Paper
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พันธกิจที่ 6 พัฒนำกำรศึกษำและสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เป้ำประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของ คุณธรรม และจริยธรรม
ที่
แผนงำน/โครงกำร
วัตถุประสงค์
1. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร เพื่อให้ให้ความรู้ และพัฒนาอาชีพให้กับ
วิชาชีพระยะสั้น
ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ
2. โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เพื่อนนาความรู้และ ประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรม อาชีพ จากวิทยาลัยไปใช้ประกอบ
อาชีพของตนเอง ในอนาคต
3. โครงการเปิดโลกอาชีพ Open เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
house
การแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ

เป้ำหมำย
กลุม่ แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทักษะวิชาชีพ นาไป
พัฒนาต่อยอดในการถ่ายทอด หรือประกอบเป็น
อาชีพ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทักษะวิชาชีพ นาไป
พัฒนาต่อยอดในการถ่ายทอด หรือประกอบเป็น
อาชีพ
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้า
ศึกษาต่อวิทยาลัยฯ
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ส่วนที่ 4
กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรของสถำนศึกษำ
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้สิ้นสุดลงใน
เดือน กันยายน 2561 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566) เป็นการต่อเนื่องโดยยึดกรอบแนวคิด และ
หลักการวางแผนที่ น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พั ฒ นา อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและ การพั ฒ นายึ ด หลั ก สมดุ ล ยั่ ง ยื น ส่ ว นวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาว ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี“ ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่ง คั่ง ยั่ง ยืน ” โดยมีเป้าหมาย
ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสัง คมมีความเป็นพลเมื องตื่นรู้มีความสามารถ ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า ทันสถานการณ์มี ค วาม
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมี ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทยและได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัด ฐานที่ดีทางสังคมและเตรียมคนให้มี
ทักษะการดารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2562 - 2566) กับภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566)
จากการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) จนสิ้นสุด แต่ผลการดาเนินงาน
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณโดยด้านคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดด้านโอกาสทางการศึกษาแม้คนไทย จะได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้นและปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปีเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องแต่กาลัง
แรงงานร้อยละ 65.1 ยังมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่าส่วน ด้านบริหารจัดการการศึกษา
ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 ผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและบริบทที่
เกี่ยวข้องในอนาคตมาจั ดทาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2562 - 2566) ขึ้น
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การวางแผนเป็นงานหลักและมีความสาคัญในการบริหารของหน่วยงาน
ในทุกระดับ เนื่องจากเป็นตัวกาหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ที่จะทาให้หน่วยงานดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด การดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จมาก
หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากับดาเนินงานสาเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ดัง นั้นการ
วางแผนจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาเนื่องจากการวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของ
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น กรอบแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนสามารถศึ ก ษาเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารขั้ น ตอน และ
กระบวนการทางานได้ จ ากแผนก่อนที่ จะลงมือ ปฏิบั ติแ ผนและการวางแผนเป็นเครื่ องมื อกาหนดทิ ศ ทาง
ที่สามารถสร้างการรับรู้ในเรื่ องของความมุ่งหมายของสถานศึกษาให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ทุกคนได้รู้เป็นกรอบสาหรับการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติง านมองภาพในอนาคตของ
สถานศึกษา เห็นโอกาสที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้สาเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังมองเห็นปัญหาอุ ปสรรค
และภัยคุกคามต่างๆ เพื่อจะหาทางป้องกัน ตลอดจนลดภาวะความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้ข้อมูลบริบท ที่เกี่ยวข้อง
มาพิจารณาตัดสินใจจึงทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึง จั ดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปี
2564 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 8 กระบวนการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้แทนฝ่าย และ
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน
2. ประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และ
ผู้แทนสถานประกอบการหรือชุมชน
3. จัดทาร่างแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
4. ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามข้อสรุปที่ได้จากการประชาพิจารณ์ร่าง
แผนพัฒนาสถานศึกษา
6. เสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
7. ขออนุมัติแผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย
8. เผยแพร่แผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อสาธารณชน
4.2 กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรงร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีก ารกากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่องซึ่ งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรวิทยำลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด ให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ ป กครอง ผู้ แ ทนองค์ กรชุ ม ชน ผู้ แ ทนองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ตั ว แทนศิ ษ ย์เ ก่ าของวิท ยาลั ย ผู้ แ ทน
พระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิและกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
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6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่ง เสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครั ฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1. กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่ เปิดสอนใน
สถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
บทบำทและหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูง สุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบัง คับ บัญ ชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติง าน การควบคุมกากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรีย นรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์และร้องทุกข์
8. จั ด ท ามาตรฐานและภาระงานของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
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13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิ จการทั่วไป รวมทั้ง การจัดทานิติกรรมสัญ ญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอานาจ
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของรองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิ ทยาลัย ในการช่วยบริ ห ารกิ จ การของสถานศึ กษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยช่วย
ปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน วินัย การักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จั ด ท ามาตรฐานและภาระงานของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้ องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
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7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติข องผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ
ชัดเจนและเที่ยงตรง
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วยความเต็ม
ใจและเต็มความสามารถ
11. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ปฏิบัติ
บทบำทและหน้ำที่ของนักกำรภำรโรง และยำม
นักกำรภำรโรง
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่ง ของเครื่องใช้ ท าความสะอาดในอาคารสานั กงานอาคารเรี ย น
และอาคารอื่น ๆ
2. ดู แ ลรั ก ษา ปฏิ บั ติ ง านท าความสะอาดและอื่ น ๆ พื้ น ที่ บ ริ เ วณสถานศึ ก ษา สวนต้ น ไม้ ล าน
เอนกประสงค์ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา
3. ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
4. ปลูก ดูแลรักษาตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ยำม
1. เฝ้าสถานที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของผู้ปกครอง
1. ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษา
ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่ง
กายตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
บังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
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4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน และสถาน
ศึกษา
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
บทบำทและหน้ำที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อกาหนด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำน
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัย การอาชีพนาทวี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิ ดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบ
กระบวนการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้
กำรกำกับติดตำม
1. จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3. จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4. การกากับ ติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
กำรตรวจสอบ
1. การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
กำรรำยงำน
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผน
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงาน
ผลในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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4.3 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดทาแผนปฏิบัติการโดยใช้หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก าหนดแนวทางการใช้ ง บประมาณให้
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี ของสถานศึ กษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย / จุดเน้นของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา และบริบทของสถานศึกษา โดยเสนอแผนปฏิบัติ
การประจาปีของวิทยาลัยฯ โรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
1. การใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) เป็นระบบงบประมาณที่ ให้ ความส าคัญ ต่อการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การ
จั ด การที่ เ น้ น ผลผลิ ต (Outputs) ผลลั พ ธ์ (Outcomes) และการวั ด ผลการด าเนิ น งาน (Performance
Measures) เพื่อการกาหนดหน่วยนับในการตรวจวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ร่วมกับการยืดแนวทางใน
ด้านนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ให้การจัดสรรงบประมาณมีความสดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
2. วิทยาลัยฯ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้
เข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
1. เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
วิทยาลัยฯ ที่ต้องจัดทาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
2. เพื่อแสดงถึงการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษาโดยพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอย่ า ง
ต่อเนื่องรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ระยะเวลำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
วิทยาลัยฯ สามารถจัดทาแผนปฏิบตั ิการของวิทยาลัยฯ เป็นปีการศึกษา หรือปีงบประมาณก็ได้ โดย
ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป ส่วนปีงบประมาณ จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ถึง 30 กันยายนของปีถัดไปเช่นกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจำกแผนปฏิบัติกำร
1. วิทยาลัยฯ มีทิศทางและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมกากับติดตามในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วิทยาลัยฯ มีแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ
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กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยฯ จะใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือจากการระดมทรัพยากรมานั้น วิทยาลัยฯ จะต้อง
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ โดยวิทยาลัยฯ จะต้องวิเคราะห์รายละเอียดการดาเนินงาน 3
ด้าน คือ
1. วิเคราะห์ประเด็นกลยุท ธ์/กลยุ ทธ์/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาจาก
แผนพัฒนาการศึกษามากาหนดเป็น โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนาในรอบปีตามสัดส่วนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
2. วิเคราะห์ภารกิจงานประจาตามโครงสร้าง มากาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการในรอบปีตามสัดส่วน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. วิเคราะห์งานตามนโยบายของหน่วยงานระดับเหนือมากาหนดเป็นกิจกรรมในงานประจาหรืองาน
พัฒนาตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะท างานที่
ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลจากการวิเคราะห์มา
สัง เคราะห์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีแล้วนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
รูปแบบและสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำร
วิ ท ยาลั ย ฯ สามารถก าหนดรู ป แบบและสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ได้ ต ามความ
เหมาะสมแต่ควรคานึงถึงความประหยัด แต่ในที่นี้ขอเสนอสาระสาคัญในแผนปฏิบัติการประจาปี แบ่งออกเป็น
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ส่วนที่ 4 สรุปงาน/โครงการและรายละเอียดของงาน/โครงการ
ภำคผนวก
สำระสำคัญในแต่ละส่วน
สาระสาคัญในแต่ละส่วนนั้น มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ
การนาเสนอบริบทของวิทยาลัยฯ ในด้านข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา รวมทั้ง ปัญหา / อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป ระบุสถานที่ตั้ง ระดับการศึกษาที่เปิดสอน เขตพื้นที่บริการระบบสื่อสารคมนาคม
ที่สามารถติดต่อได้
1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร ระบุชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร ประวัติโดยย่อ ขวัญ และ
วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน (ถ้ามี) วิธีการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร เทคนิคการบริหาร
1.3 ข้อมูลนักเรียน ระบุจานวนนักเรียนทั้งหมด จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
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1.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ในภาพรวม
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่ง เรียนรู้และการใช้ระบุ จานวนอาคารเรียนอาคารประกอบ
ห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ห้องสมุด (บอกขนาด) จานวน/ประเภทหนังสือในห้องสมุด จานวนคอมพิวเตอร์ (สัดส่วน
จานวนนักเรียนต่อเครื่อง) การติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอัตราการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6 ข้อมูลผลงานการได้รั บรางวั ล เกียรติบัตร และผลงานดี เ ด่น ด้านต่ าง ๆ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
1.7 สภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได้ระดับการศึกษาของผู้ปกครองแนวโน้มความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน จุดแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน การสืบสาน
ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1.8 โครงสร้างหลักสูตร/โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน คุณภาพของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในรอบล่าสุด งานหรือโครงการ/
กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จและไม่ประสบผลสาเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ผ่านมา ระบุถึง ปัญ หาที่ทาให้การดาเนินงานไม่ ประสบ
ผลสาเร็จ
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วิทยาลัยฯ กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยนาเอาทิศทางที่กาหนดในแผนพัฒนาการจั ด
การศึกษาสถานศึกษา มาทบทวนโดยใช้ SWOT Analysis มาวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญ หรือความจาเป็น
เร่งด่วนที่จะพิจารณา หรือแก้ปัญหาในแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวัง ในอนาคต ที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่ง กาหนด
ทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่าง ที่องค์กรมุ่ง หมาย มุ่ง หวัง หรือ
ประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต
พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกาหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ ที่วิทยาลัยฯ ต้องทาใน
ลักษณะอาณัติเพื่อให้วิทยาลัยฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
เป้ำประสงค์(Goals) หมายถึง การกาหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งวิทยาลัยฯ จะต้องพยายามให้
เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์/ ผลสาเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึง
ผลลั พ ธ์ ข องบริก าร อั น เนื่ อ งมาจากหน้า ที่ หลั ก ของวิท ยาลั ยฯ โดยสอดคล้ อ งกับ พันธกิจ ที่ กาหนดไว้และ
หน่วยงานย่อยในวิทยาลัยฯ ควรมีจุดหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ( Strategic Issue) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เป็ น ประเด็ น หลั ก ในการน าไปสู่
วิสัยทัศน์ การกาหนดประเด็นกลยุทธ์เป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางที่สาคัญ เป็นเรื่องหลักที่หน่วยงาน
จะต้องดาเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการกาหนดประเด็นกลยุทธ์จึงเกิดจากการ
วิเคราะห์ “วิสัยทัศน์” ของหน่วยงานออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ประเด็นกลยุทธ์จะมีกี่ประเด็นกลยุทธ์ก็ขึ้นอยู่กับ
“วิสัยทัศน์” ของหน่วยงาน
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีดาเนินงานที่ดีที่สุด เพื่อให้วิทยาลัยฯบรรลุวิสัย ทั ศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยกลยุทธ์จะถูกกาหนดขึ้นโดยตามลักษณะพื้นฐานของวิทยาลัยฯ นั้นๆ
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ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) ได้แก่ตัวชี้วัด ของวัตถุประสงค์ในแต่
ละกลยุทธ์ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด (Target) ได้แก่ เป้าหมาย หรือ ตัวเลขที่วิทยาลัยฯ ต้องการจะบรรลุของ
ตัวชี้วัดแต่ละวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปีของสถำนศึกษำ
การประมาณการรายรับ รายจ่ายของสถานศึกษา เป็นการดาเนินการเพื่อทราบวงเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดวงเงินรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้น ๆ ให้
ใกล้เคียงกับวงเงินที่ประมาณการไว้หรือไม่เกินที่คาดไว้มากเกินไป
1. ประมำณกำรรำยรับ
1.1) ใช้ข้อมูลงบประมาณที่วิทยาลัยฯ ได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียงในการประมาณการ
รายรับ
1.2) รายรับงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย
15 ปี ใช้เป้าหมายจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) ในการคานวณ โดยใช้อัตราการจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนต่อคนต่อปี ดังนี้
ก. ค่ำวัสดุฝึกกำรศึกษำ (วัสดุฝึกรำยหัว)
1. ค่ำวัสดุฝึกนักศึกษำระดับ ปวส.
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3,000 บาท / คน / ปี หรือ 1,500 บาท / คน / ภาค
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,000 บาท / คน / ปี หรือ
500 บาท / คน / ภาค
2. ค่ำวัสดุฝึกนักศึกษำ หลักสูตรนอกระบบ (ระยะสั้น)
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 300 บาท / คน / รายวิชา - คิดที่รายวิชา 150 ชม.
3. ค่ำวัสดุฝึกนักศึกษำ หลักสูตรทวิศึกษำ
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2,700 บาท / คน / ปี หรือ 1,350 บาท / คน / ภาค
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,100 บาท / คน / ปี หรือ
550 บาท / คน / ภาค
ข. เงินอุดหนุน โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี
1. ค่ำวัสดุฝึกนักศึกษำระดับ ปวช.
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
6,500 บาท / คน / ปี หรือ 3,250 บาท / คน / ภาค
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 4,900 บาท / คน / ปี หรือ 2,450 บาท / คน / ภาค
2. ค่ำหนังสือเรียน
2,000 บาท / คน / ปี หรือ
1,000 บาท / คน / ภาค
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
460 บาท / คน / ปี หรือ
230 บาท / คน / ภาค
4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
900 บาท / คน / ปี (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
5. ค่ำพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
950 บาท / คน / ปี หรือ
475 บาท / คน / ภาค
1.3 ส าหรั บ เงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษา เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น อื่ น ๆ วิ ท ยาลั ย ฯ ต้ อ งคาดคะเน
โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
1.4 นาผลการประมาณการรายรับนาเสนอในรูปแบบตาราง แสดงการประมาณการรายได้ ข อง
วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา และวิทยาลัยฯ ควรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมวงเงินที่กาหนดในตารางได้ให้
ถูกต้องตามสภาพจริง
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ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ที่จัดทาเป็นปีการศึกษาจะต้องใช้งบประมาณจากสองปีงบประมาณ เช่น แผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2564 ต้องใช้ข้อมูลจานวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2564 และ คาดคะเนข้อมูล
จานวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2564 และต้องจัดทาให้แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
2. ประมำณกำรรำยจ่ำยปีกำรศึกษำ / ปีงบประมำณ
เป็นการรวบรวมรายจ่ายจากงานประจาและโครงการ ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรให้ตามที่ ฝ่าย/งาน
ของวิทยาลัยฯ เสนอขอจาแนกได้ ดังนี้
2.1 งบประจาตามโครงสร้าง หมายถึง ประมาณการรายจ่ายที่วิทยาลัยฯ ต้องใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา เช่น ค่าสาธารณูปโภค วัสดุสานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม เป็นต้น
2.2 งบพัฒนา หมายถึง ประมาณการรายจ่าย ตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.3 งบบริหารบุคคล (การจ้างบุคคล) หมายถึง ประมาณการรายจ่าย ในการจ้างบุคลากร
2.4 งบกลาง หมายถึง ประมาณการงบประมาณซึ่งตั้งไว้สาหรับสารองจ่ายในปีการศึกษา
ส่วนที่ 4 สรุปงำน/โครงกำรและรำยละเอียดงำน/โครงกำร
4.1 งำน/โครงกำร/กิจกรรม และควำมสอดคล้อง
การแสดงความสัมพันธ์ของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ มีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์
ของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึ กษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก
4.2 รำยละเอียดของงำน/โครงกำร
งาน/โครงการ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการวางแผนพัฒนา ซึ่งช่วยให้เห็นภาพ
และทิศทางการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการนาแผนสู่การปฏิบัติคือการ
นาเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการไปดาเนินการนั่นเอง
การเขียนโครงการของหน่วยงานส่วนใหญ่ เป็นการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม
(Conventional Method) หรือการเขียนโครงการแบบดั้งเดิม ซึ่งการเขียนโครงการดังกล่าวมีองค์ประกอบ
พื้นฐาน ดังนี้
1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตามความเหมาะสม
มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่า บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน นาย/นาง/นางสาว
3. ลักษณะโครงกำร เป็นการระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง
หรือริเริ่มใหม่
4. หลักกำรและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจาเป็นที่เกิดขึ้นที่
จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ และหากเป็นโครงการที่
จะดาเนินการตามนโยบายหรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผน
อื่น ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย
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5. วั ต ถุ ป ระสงค์ เป็ น การบอกให้ ท ราบว่ า การด าเนินงานตามโครงการนั้น มีค วาม
ต้ อ งการให้ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ค วรจะระบุ ไ ว้ ค วรเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ปฏิ บั ติ ไ ด้ วั ด และ
ประเมินผลได้การทาโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไ ว้
มาก ๆ อาจจะทาให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจนและอาจจะดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น จึงนิยมเขียน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน – ปฏิบัติได้วัดได้ เพียง 1 - 3 ข้อ
6. เป้ำหมำย ให้ระบุว่าจะดาเนินการสิ่งใดโดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลข
หรือจานวนที่จะทาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริม าณ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทางานของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจาแนกเป็น 2 ด้าน
คือ
6.1 เชิงปริมำณ หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดให้
นักเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
6.2 เชิงคุณภำพ หมายถึง ผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่มีต่อนักเรียนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากการได้ใช้ประโยชน์จากเป้าหมายเชิงปริมาณ
7. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดำเนินงำน คือ งานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติในการ
ดาเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้ว นามา
จัดลาดับว่าควรจะทาสิ่งใดก่อน – หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลาดับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทาให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุข้อมูลปี ฐาน เป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการและผู้รับผิ ด ชอบ
กิจกรรม
8. งบประมำณที่ใช้ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ ายทั้ง สิ้นของโครงการ ซึ่ง ควรจาแนก
รายการค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนตามกิจกรรมหลัก ประเภท ลักษณะงบประมาณที่ใช้ในระยะเวลาใด ไตรมาสที่
ขอใช้แหล่งของงบประมาณ (ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย) อาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินเอกชน หรือองค์กรเอกชน เป็นต้น
9. กำรประเมินผลโครงกำร บอกตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการติดตาม
ประเมินผลควรทาอย่างไรและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมซึ่งผลของการประเมินสามารถนามาพิจารณา
ประกอบการดาเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป
ภำคผนวก
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
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ส่วนที่ 5
กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัย การอาชีพนาทวี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิ ดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบ
กระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
5.1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
โดยการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ การ
สร้างความตระหนักให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มผู้ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทาปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทาเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
5.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
5.1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/
ระหว่างการดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงาน
เป็นระยะๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
5.1.3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
5.1.4 การกากับติดตาม เป็นไปตามระเบียบและตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด
5.2 กำรดำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ตามแผนหรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่กาหนดไว้ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน ด าเนิ น การโดยการจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วย
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
5.3 กำรสรุปผลกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
โดยการสรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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1. จั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการสรุ ป และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน/โครงการทั้ ง หมดเมื่ อ สิ้ นสุ ด การ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงาน
ผลในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้น สังกัด ทราบ
ถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง

