
 
 

แผนพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลศิ ระยะ 4 ปี 
วทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 
( พ.ศ. 2560 – 2563 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค าน า 
     แผนพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา

ในระดับสถานศึกษา ซ่ึงเป็นข้อตกลงร่วมกัน ของสถานศึกษากับผูมี้ส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ในการท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัศกัภาพและความ

ตอ้งการของชุมชนในภาพรวมทั้งระบบ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ขององคก์ร ให้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจดัท าเป็นแผนพฒันาระยะสั้ น 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 และเป็นการเตรียม

ก าลงัคนสู่ประเทศไทย 4.0 

  ในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง ได้ยึดกลยุทธ์ 

เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มี 4 มาตรฐาน 14 ตวับ่งช้ี และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้น พ.ศ. 2560 มี 4 มาตรฐาน 12 ตวับ่งช้ี มาเป็นทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ

จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององคก์รอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดเ้ป็นแผน

ยทุธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ของการพฒันาของวทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่งใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป 

 

 

วทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 

พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
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หน้า 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

ขอ้มูลวทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง        1 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของวทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง    5 
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มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    19 

มาตรฐานท่ี 4 ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน      20 

ดา้นการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น      21 

ส่วนที ่4 การบริหารจัดการสู่การปฏิบัต ิ

บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   22 

ส่วนที ่5 การวางแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล     23 

ภาคผนวก 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา         26 

รายช่ือคณะผูจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา      27 
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา 

ข้อมูลวทิยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 

ประวตัิการก่อตั้งวทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 

วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง  ประกาศจดัตั้ง  เม่ือวนัท่ี   18 มิถุนายน  2540  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลท่ีจะ
ขยาย  โอกาสทางการศึกษา ในระดบัอาชีวศึกษา ตามแผนอาชีวศึกษาระยะท่ี 7  เพื่อยกระดบัการศึกษา  ของ
เยาวชนในทอ้งถ่ินให้สูงข้ึนและสามารถรองรับนกัเรียน ท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา   ตอนตน้ท่ีสนใจจะ
เรียนต่อทางดา้นวชิาชีพ โดยเปิดการเรียนการสอน ดงัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างยนต ์และพณิชยการ 
ในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลงั 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา

เทคนิคยานยนต ์ และสาขาวชิาการบญัชี 
ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดบั  ปวช . และระดบั ปวส. 

สาขาวิชาช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้า  การบญัชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์  คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  
คือ  สาขาวชิา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยสี านกังาน 

ในปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  
คือ  สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 

ในปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  
คือ  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง มีเน้ือท่ี 153 ไร่ 23 ตารางวา ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 239 หมู่ 3 (บา้นป่าป๋วย)   ต าบล
บา้นโฮ่ง  อ าเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัล าพูน  รหสัไปรษณีย ์ 51130   โทรศพัท ์ 0-5398-0099 โทรสาร 0-5398-0909 
Web site : www.Banhong.ac.th    E-mail : Banhong_40@hotmail.com   
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 โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดถนนป่าป๋วย-หนองเขียด 
ทิศใต ้   ติดป่าสงวนแห่งชาติ 
ทิศตะวนัออก  ติดท่ีดินของเอกชน 
ทิศตะวนัตก  ติดส านกังานประปา อ าเภอบา้นโฮ่ง และองคก์ารบริหารส่วน 

                                          ต าบลบา้นโฮ่ง 
                    มีอาคารเรียน  และอาคารประกอบการต่างๆ   ดงัน้ี  

บา้นพกัครู 14 ยนิูต/ห้องประชุม  จ านวน    1 หอ้ง 
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน  1   หลงั 
อาคารกิจการ    จ านวน  1  หลงั 
โรงอาหารและหอประชุม   จ านวน  1 หลงั 
หอ้งน ้าห้องส้วม    จ านวน  1 หลงั 
บา้นพกัผูอ้  านวยการ   จ านวน  1 หลงั 
บา้นพกั  4  ยนิูต    จ านวน  1 หลงั 
อาคารเรียนและปฏิบติัการ  3  ชั้น  จ านวน  1 หลงั 
อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น   จ านวน  1 หลงั 
โรงฝึกงานแบบจัว่คู่   จ านวน  1 หลงั 
อาคารโรงจอดรถ   จ านวน  1  หลงั 
อาคารวทิยบริการ   จ านวน  1 หลงั 
อาคารเรียน 4 ชั้น   จ านวน  1 หลงั 
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มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆ ดงัน้ี 

 
หมายเลข 1. ทางเขา้-ออกวทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง 
หมายเลข 2. ป้ายวทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง 
หมายเลข 3. บ่อเล้ียงปลา 
หมายเลข 4. ป้อมยาม 
หมายเลข 5. ร้านกาแฟ 
หมายเลข 6. โรงจอดรถส าหรับนกัเรียน-นกัศึกษา 
หมายเลข 7. องคพ์ระวษิณุ 
หมายเลข 8. สนมหญา้เทียม 
หมายเลข 9. หอ้งประชาสมัพนัธ์ 
หมายเลข 10. ลานนัง่เล่น(มา้หินอ่อน) 

หมายเลข 11. สนามฟตุซอล 
หมายเลข 12. โรงอาหาร 
หมายเลข 13. พระพทุธรูป 
หมายเลข 14. อาคารกิจกรรม 
หมายเลข 15. ลานนัง่เล่น(มา้หินอ่อน) 
หมายเลข 16. อาคารเรียนพาณิชยกรรม 
หมายเลข 17. หอ้งน ้ า 
หมายเลข 18. โรงจอดรถฝึกปฏิบติั 
หมายเลข 19. โรงจอดรถ ผูบ้ริหาร/คณะครู 
หมายเลข 20. บา้นพกัครู 

หมายเลข 21. อาคารวทิยบริการ 
หมายเลข 22. อาคารเทคนิคพ้ืนฐาน/พสัดุ 
หมายเลข 23. บา้นพกัผูบ้ริหาร 
หมายเลข 24. สนามเปตอง 
หมายเลข 25. อาคารอุตสาหกรรม 
หมายเลข 26. จุดท้ิงขยะ 
หมายเลข 27. โรงจอดรถ 
หมายเลข 28. อาคารช่างยนต ์
หมายเลข 29. หอพกันกัเรียน-นกัศึกษา 
หมายเลข 30. ลานนัง่เล่น  
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วสัิยทัศน์ 
 มุ่งเน้น ผลิตก าลงัคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน กา้วทนัเทคโนโลย ี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พนัธกจิ 

1. มุ่งเนน้ ผลิตก าลงัคนใหมี้สมรรถนะอาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
2. พฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้คุณธรรม จริยธรรม สอดลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 
4. ส่งเสริมการปฎิบตังานโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
 “เชิดชูคุณธรรม  น าวชิา  พฒันาสังคม” 
 
อตัลกัษณ์ 
 “จิตอาสา  พฒันาตน” 
 
เอกลกัษณ์ 
 “พฒันาคน  น าวชิาชีพสู่สังคม” 
 
คุณธรรมอตัลกัษณ์ 
 “ความรับผดิชอบ” 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของวทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 
 วทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่งได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายอุดม   ปาลีกยุ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายชูเกยีรต ิ  สายปัญญา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 นางวรรณา   แดงเขียว 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 

นายชูเกียรติ   สายปัญญา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 

นายรัตนะ  รัตนพรหม 
หัวหน้างานการเงนิ 

 

นางอ้อยใจ   แดงอินทร์ 
หัวหน้างานบัญชี 

 

นายประภทัร์   ขัตยิะ 
หัวหน้างานพสัดุ 

 

นายสมพงษ์    เหมืองหม้อ 
หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 

นายอุดม   ปาลีกยุ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการ 

นักเรียนนักศึกษา 
 

นายวรีวฒัน์   ปารมี 
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ 

นางสาวสยุมพร   พรหมสุรินทร์ 
หัวหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 

นายวรีวฒัน์   ปารมี 
หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์ 

 

นายวรีวฒัน์   ปารมี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

นายเกียรตพิรหม   ฟังเพราะ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

   นายอุดม   ปาลีกยุ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

นายบันจวบ  ก้อฝ้ัน 
หัวหน้างานกิจกรรม  
นักเรียนนักศึกษา 

 

นายสุพจน์   ญาณะทาน 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

นายธนดล   ก้างค ามา 
หัวหน้างานปกครอง 

นางศิริภทัร   ตุลยาพร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

นายวีรวัฒน์   ปารม ี
หัวหน้างานพฒันาหลกัสูตรฯ 

 

นายสุภวิฒัน์  วนัอ้าย 

หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายบันจวบ  ก้อฝ้ัน 
หัวหน้าแผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

นายประภทัร์   ขัตยิะ 
หัวหน้าแผนกวชิาช่างยนต์ 

 

นายรัตนะ   รัตนพรหม 

หัวหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟ้า 
 

นางสาวสุพชิชา   เจริญศักด์ิชัยกลุ 
หัวหน้างานวทิยบริการและห้องสมุด 

 

นางวรรณา   แดงเขียว 
หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

 

นายเกียรตพิรหม   ฟังเพราะ 
หัวหน้างานวจิยัพฒันานวตักรรม

และส่ิงประดิษฐ์ 

นางอ้อยใจ   แดงอินทร์ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า

และประกอบธุรกิจ นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ 
หัวหน้างานหมวดยานพาหนะ 

 

นายสุภวิฒัน์  วนัอ้าย 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

 

นางสาวอธิษฎา   อุตสม 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 

และการจดัหางาน 

นายสุพจน์   ญาณะทาน 
หัวหน้างานสวสัดิการ 
นักเรียนนักศึกษา 

 

นายธนกฤต   วรณณธนสุทธิ 
หัวหน้างานโครงการพเิศษ 

และการบริการชุมชน 

นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวภิาคี 
 

นางวรรณา   แดงเขียว 
หัวหน้างานทะเบยีน  

 

นางศิริภัทร   ตุลยาพร 
หัวหน้าแผนกวชิาการบญัชี 

 

นายรุ่งนิรันดร์   พมิพไิสย 
หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
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ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา 

สายบริหารสถานศึกษา 

ต าแหน่ง        จ านวน 
1.ผูบ้ริหารสถานศึกษา       1 
2.รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา      1 
รวมผู้บริหาร        2 

สายสอน 
ต าแหน่ง          จ านวน 
1.ข้าราชการครู 
     แผนกช่างยนต ์       1 
     แผนกช่างไฟฟ้า        2 
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์      1 
     แผนกช่างเทคนิคคอม       1 
     แผนกวชิาพาณิชยการ       2 
     แผนกวชิาสามญัพื้นฐาน      2 
     แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน      0 
รวมข้าราชการครูผู้สอน       9 

2.ลูกจ้างประจ า 
     พนกังานขบัรถ                                                                                              1  

3.พนักงานราชการ       6 
รวมพนักงานราชการ                                                                                   6 

4.ครูจ้างสอน 
     แผนกช่างยนต ์       2 
     แผนกช่างไฟฟ้า       0 
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์      1 
     แผนกช่างเทคนิคคอม       0 
     แผนกวชิาพาณิชยการ       0 
     แผนกวชิาสามญัพื้นฐาน      2 
     แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน      0 
รวมครูจ้างสอน        5 
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สายสนับสนุน 

ต าแหน่ง        จ านวน 

2.ลูกจ้างช่ัวคราว 

   เจา้หนา้ท่ีงานบริหารทัว่ไป      1 

   เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร       1 

   เจา้หนา้ท่ีงานวทิยบริการและหอ้งสมุด 

    เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน       2 

    เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี       1 

    เจา้หนา้ท่ีงานพกัสดุ      

    เจา้หนา้ท่ีงานหมวดยานพาหนะ      2 

    เจา้หนา้ท่ีงานอาคารสถานท่ี 

    เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน       1 

    เจา้หนา้ท่ีงานประชาสัมพนัธ์ 

    เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 

    เจา้หนา้ท่ีงานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ     1 

    เจา้หนา้ท่ีงานความร่วมมือ 

    เจา้หนา้ท่ีงานวจิยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

    เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   2 

    เจา้หนา้ท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 

   เจา้หนา้ท่ีงานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 

   เจา้หนา้ท่ีงานปกครอง       1 

   เจา้หนา้ท่ีงานสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา 

   เจา้หนา้ท่ีงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

   เจา้หนา้ท่ีงานครูท่ีปรึกษา      1 

   เจา้หนา้ท่ีงานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

   เจา้หนา้ท่ีงานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
   เจา้หนา้ท่ีงานวดัผลประเมินผล       
   เจา้หนา้ท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
   เจา้หนา้ท่ีงานส่ือการเรียนการสอน 

1 
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   เจา้หนา้ท่ี แม่บา้น       2 

   เจา้หนา้ท่ี นกัการ       2 

   เจา้หนา้ท่ี ยามรักษาการณ์      2 

รวมลูจ้างช่ัวคราว       20 

 

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563  

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ปีการศึกษา  รวมทั้งส้ิน 

ปวช. ปวส. 

60 61 62 63 60 61 62 63  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

- สาขางานยานยนต ์ 192 60 60 60 26 20 20 20 458 

- สาขางานไฟฟ้าก าลงั 50 40 40 40 14 20 20 20 244 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 24 20 20 20 20 20 20 20 164 

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 20 20 20 0 20 20 20 127 

รวม 273 140 140 140 60 80 80 80 993 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

- สาขางานการบญัชี 79 60 60 60 5 20 20 20 324 

รวม 79 60 60 60 5 20 20 20 324 

รวมทั้งส้ิน 352 200 200 200 65 100 100 100 1,317 
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แผนการเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2563 

ประเภทวชิา 
ปีการศึกษา  รวมทั้งส้ิน 

60 61 62 63 

หลกัสูตรระยะสั้น (61 – 75 ชม.) 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

หลกัสูตร 108 อาชีพ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

รวมทั้งส้ิน 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 
 

 การวเิคราะห์สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา  

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้าน 
โอกาส (Opportunity) 

ประเด็นท่ีส าคญั 

อุปสรรค (Threat)  

ประเด็นท่ีส าคญั 

1. สังคมและวฒันธรรม   - ระบบการศึกษา เปิดสอนในสายอาชีพแห่งเดียว
ในอ าเภอบา้นโฮ่ง 
- มีสถานประกอบการรองรับทุกอาชีพ 

-ทศันคติของผูป้กครอง 

2. เทคโนโลยี -ไดรั้บการสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจาก
สถานประกอบการในทุกสาขาวชิาชีพ 
-ใชภู้มิปัญญาชาวบา้นจดัการเรียนการสอนวชิาชีพ
ระยะสั้น 

-เครือข่ายและการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของวทิยาลยั 

3. เศรษฐกจิ -ไดรั้บทุนจากสถานประกอบการและร้านคา้ มี
เงินกู ้กยศ. 
-นกัเรียน นกัศึกษา สามารถหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

-ความเล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 
-นกัเรียนขาดเรียนไปรับจา้ง 
-ภยัธรรมชาติ 
-ไม่มีการกระจายรายได ้
-รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
-ควรมีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชนในการประกอบ

อาชีพ 

4. กฎหมายและ

การเมือง   

-ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายนอก
ในเร่ืองกฎหมาย จราจร ยาเสพติด 

 

5. อ่ืนๆ (ระบุ)  -การเดินทาง 
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      สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้าน 
จุดแข็ง (Strength) 

ประเด็นท่ีส าคญั 

จุดพฒันา (Weakness) 

ประเด็นท่ีส าคญั 

1. โครงสร้างนโยบาย
สถานศึกษา 

-ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีชดัเจน 
-มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
-บริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

-รองผูอ้  านวยการไม่ครบ 4 ฝ่าย 

2. ผลผลติและการบริการ -นกัเรียน นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาตรงตาม

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา 

-นศ.บางสาขายงัไม่ตรงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการณ์ในทอ้งถ่ิน  

3. บุคลากร -บุคลากรมีความรับผิดชอบ ปฏิบติัในหนา้ท่ี
ของตนเอง  
-บุคลากรท าหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย ได้
อยา่งเตม็ความสามารถ 

-พฒันาบุคลากรใหต้รงสาขางาน 
 

4. ประสิทธิภาพทางการเงนิ -มีการบริหารจดัสรรงบประมาณท่ีดี 
-มีการเบิกจ่ายท่ีมีประสอทธิภาพ 

-ไดรั้บงบประมาณนอ้ย 

5. วสัดุอุปกรณ์ -ไดรั้บการสนบัสนุนครุภณัฑใ์นแต่ละสาขา
ทุกปี 
-มีการใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

-วสัดุฝึกไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน 
-ครุภณัฑท่ี์มีอยูช่  ารุดไม่มีการทดแทน 
-วสัดุส านกังานช ารุดใชง้านไม่ได ้เช่น ในแต่ละ
งาน 

6. การบริหารจดัการ -การบริหารจดัการในส่วนรวมเป็นการ
บริหารท่ีดี 

-ผูบ้ริหารมีนอ้ยตอ้งรับผดิชอบงานหลายดา้นท า
ใหมี้การสัง่การสายงานหลายงาน 

7. อ่ืนๆ (ระบุ)  -พฤติกรรมผูเ้รียนบางส่วนไม่พึงประสงค ์
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ส่วนที ่2 

ทศิทางการพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไดมี้การก าหนดทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

1. พนัธกจิและกลยุทธ์ในการพฒันาของสถานศึกษา 

พนัธกจิ กลยุทธ์ในการพฒันา 

1. ด้านผลการจดัการศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพของหลกัสูตรในแต่ละระดบัและแต่ละสาขาวชิา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

2. ด้านการบริหารจดัการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ

หน่วยงานตน้สงักดั มีการบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบั

บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบั  

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดบั ตามหลกัสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ

หลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน ก า กบัดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ มีการพฒันา

รายวชิา หรือก าหนดรายวชิาใหม่หรือกลุ่มวชิาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

5. ด้านการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 

สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน และมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการ

ด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจดัท ารายงาน

ตามแผนการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 
 
 
 

11 



 

2. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ในการพฒันา ตวับ่งช้ีความส าเร็จของสถานศึกษา 

1. ด้านผลการจดัการศึกษา 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรียน 

2. ด้านการบริหารจดั
การศึกษา 

2.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
2.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั 
2.3 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้นบุคลากร 
2.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
2.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นครุภณัฑ ์และดา้นฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 
2.6 ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 

3.ด้านการจดัการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.1 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
3.2 ระดบัคุณภาพในการพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
3.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 
3.4 ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

4.ด้านการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

4.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
4.2 ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 

5.ด้านการจัดการฝึกอบรม
หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน   

5.1 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

5.2 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชุมชน สถานประกอบการ 

5.3 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 

5.4  ระดบัคุณภาพในการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  

5.5  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

5.6  ร้อยละของครูผูส้อนหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีไดรั้บการพฒันา 

5.7  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

5.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ข้ึนไป  
5.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
5.10  ระดบัความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้

ประโยชน ์
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3. การก าหนดโครงการ/กจิกรรม 

กลยุทธ์ในการพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรม  

จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษาคุณธรรม  มีความรู้  

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

วชิาชีพของหลกัสูตรในแต่ละระดบั

และแต่ละสาขาวชิา  สาขางาน  เป็นท่ี

พึงพอใจของตลาดแรงงาน  และมี

สดัส่วนของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบั

ผูเ้รียนแรกเขา้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1. โครงการมอบใบประกาศนียบตัรวชิาชีพและประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง 

2. โครงการตดิตามความพงึพอใจของสถานประกอบการทีม่ต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. โครงการสารสนเทศในงานครูทีป่รึกษา 

4.  โครงการลดปัญหาออกกลางคนั 

   4.1. โครงการเยีย่มบา้นและดูแลนกัศึกษา 

   4.2. โครงการอบรมพฒันาบุคลากร ครูท่ีปรึกษา  

   4.3. โครงการสร้างเครือข่ายผูป้กครอง 

   4.4. โครงการอบรมพฒันานกัศึกษากลุ่มเส่ียง 

   4.5. โครงการจดัส่งหนงัสือแจง้ผลการเรียนถึงผูป้กครอง 

   4.6. โครงการสร้างภูมิคุม้กนั สารเสพติดและทกัษะชีวติ 
2. สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษา

ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

และนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

มีการบริหารจดัการทรัพยากรของ

สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบั

บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ

พฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

1.โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
    1.1 ธรรมมะทุกวนัพธุ 
    1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3 เขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    1.4 วนัไหวค้รู 
    1.5 แห่เทียนพรรษา 
    1.6 จิตอาสาประชาธิปไตย 
    1.7 สถานศึกษาสีขาวปลอดภยัยาเสพติดและอบายมุข 
    1.8 หอ้งเรียนสีขาว 

    1.9 แนะแนวอาชีพ 

2.โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์และอาคารสถานที ่ 
      2.1 ซ่อมแซมป้ายแผนก 
      2.2 ซ่อมแซมประตูแผนก 
      2.3 ซ่อมแซมตาข่ายสนามหญา้เทียม 
      2.4 ปูตวัหนอนพ้ืนส าเร็จรูป 
      2.5 ปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
     2.6 ซ่อมแซมหอ้งน ้ า  
     2.7 ปรับปรุงระบบแสงสวา่ง 
     2.8  ลอ้มร้ัววทิยาลยั 

3.โครงการพฒันา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร          
    3.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลงั 
   3.2 คูหาลูกเสือวสิามญั 
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   3.3 หอ้งส านกังานฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
   3.4 หอ้งแนะแนว 
   3.5 หอ้งเกียรติยศเก็บส่ิงประดิษฐแ์ละผลงานวจิยั 
   3.6 หอ้งเรียนทฤษฎี  
   3.7 กั้นหอ้งเรียน 
   3.8 หอ้งน ้ า หอ้งพกัครู  
   3.9 ท าระบบท่อลมในโรงงานช่างยนต ์(ใหม่) 
   3.10 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
   3.11 ระบบปรับอากาศหอ้งเรียน 
   3.13  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

4.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
    4.1 ขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษา 
   4.2 พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาร่วมกบัสถานประกอบการ 

5.โครงการ 5 ด ี5 เก่ง 
     5.1 Day  Camp  เตรียมความพร้อมลูกเสือวสิามญั 
     5.2 ชุมนุมลูกเสือระดบัภาค  
    5.3 เดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม 

6.โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6.1 ยกยอ่งเกียรติคุณผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ท่ี 
   6.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
7. โครงการวจิยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์ 
8. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

3. สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดบั ตามหลกัสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดั

การศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม 

สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหค้รูจดัการ

เรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง 

ครบถว้น สมบูรณ์ มีการพฒันา

รายวชิา หรือก าหนดรายวชิาใหม่หรือ

กลุ่มวชิาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 

2. โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบและ

เข้ารับการทดสอบ V-Net 

3. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 

4. โครงการพฒันานักเรียน นกัศึกษา 

   4.1 เสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

   4.2  เสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 

   4.3 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

   4.4 ส่งเสริมอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

   4.5 ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   4.6 ส่งเสริมเรียนรู้แบบบูรณาการ 

5. โครงการอบรมจดัท าแผนการเรียนรู้แบบสมรรถนะและบูรณาการตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีง 
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6. โครงการพฒันาการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง 

7. โครงการพฒันาครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

    7.1 โครงการพฒันาครูผูส้อนในสถานประกอบการตามสาขางาน 

    7.2 โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนในสถานประกอบการ 
4. สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนั

คุณภาพภายในและด าเนินการเพือ่

พฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันา

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยการ

ประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

1.โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาการเกบ็รวบรวมข้อมูลของตวับ่งช้ีตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
3.โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 

5. ระยะสั้น 1.โครงการจดัสอนหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 
    1.1.โครงการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
    1.2.โครงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
    1.3.โครงการวดัประเมินผลตามสภาพจริงหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

 

หมายเหตุ กลยุทธ์ในการพฒันาทีก่ าหนดไว้ จ านวน 5 กลยุทธ์ 
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ส่วนที ่3 

ทศิทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ 

ความตอ้งการในการพฒันางานตามภารกิจของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใตก้รอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4 มาตรฐาน 14 ตวับ่งช้ี และ มาตรฐานท่ี 8 ประจ าปี 2559  10 ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ในการพฒันา โครงการ / กจิกรรม (Initiative) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมาย (Target) ปีงบประมาณ 

งบประมาณ/ผูรั้บผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ส่งเสริมและพฒันาผูส้ าเร็จ
การศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาวชิาชีพของหลกัสูตร
ในแต่ละระดบัและแต่ละ
สาขาวชิา สาขางาน เป็นท่ีพึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมี
สดัส่วนของผูส้ าเร็จการศึกษา
เทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้ตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

1. โครงการมอบใบประกาศนียบตัรวชิาชีพและ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
2. โครงการตดิตามความพงึพอใจของสถานประกอบการที่
มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. โครงการสารสนเทศในงานครูทีป่รึกษา 
4.  โครงการลดปัญหาออกกลางคนั 
   4.1. โครงการเยีย่มบา้นและดูแลนกัศึกษา 
   4.2. โครงการอบรมพฒันาบุคลากร ครูท่ีปรึกษา  
   4.3. โครงการสร้างเครือข่ายผูป้กครอง 
   4.4. โครงการอบรมพฒันานกัศึกษากลุ่มเส่ียง 
   4.5. โครงการจดัส่งหนงัสือแจง้ผลการเรียนถึงผูป้กครอง 
   4.6. โครงการสร้างภูมิคุม้กนั สารเสพติดและทกัษะชีวติ  

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ระดบัความ
พึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

โครงการท่ี  1  งปม. 20,950 บาท 
(นางวรรณา  แดงเขียว) 
 

โครงการท่ี  2  งปม.  5,000  บาท 
(นางสาวอธิษฎา   อุตสม) 
 

โครงการท่ี  3  งปม.  20,000  บาท 
(นายสุพจน์  ญาณะทาน) 
 

โครงการท่ี 4  งปม. 60,000 บาท 
(นายสุพจน์  ญาณะทานและคณะ) 
    4.1   งปม.    20,000  บาท  
    4.2   งปม.   12,000  บาท 
    4.3  งปม.  10,000  บาท 
    4.4   งปม.  10,000  บาท 
    4.5  งปม.  -   บาท 
    4.6   งปม.  8,000  บาท 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 ร้อยละของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบ
กบัจ านวนผูเ้ขา้เรียน 

4 
(ดี) 

4 
(ดี) 

4 
(ดี) 

4 
(ดี) 
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มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ในการพฒันา โครงการ / กจิกรรม (Initiative) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมาย (Target) ปีงบประมาณ 

งบประมาณ/ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2. สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานตน้สงักดั มีการ
บริหารจดัการทรัพยากร
ของสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกบั
บุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา
และพฒันามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั 

1.โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
    1.1 ธรรมมะทุกวนัพธุ 
    1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3 เขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    1.4 วนัไหวค้รู 
    1.5 แห่เทียนพรรษา 
    1.6 จิตอาสาประชาธิปไตย 
    1.7 สถานศึกษาสีขาวปลอดภยัยาเสพติดและอบายมุข 
    1.8 หอ้งเรียนสีขาว 
    1.9 แนะแนวอาชีพ 
2.โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์และอาคารสถานที ่ 
      2.1 ซ่อมแซมป้ายแผนก 
      2.2 ซ่อมแซมประตูแผนก 
      2.3 ซ่อมแซมตาข่ายสนามหญา้เทียม 
      2.4 ปูตวัหนอนพ้ืนส าเร็จรูป 
      2.5 ปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
     2.6 ซ่อมแซมหอ้งน ้ า  
     2.7 ปรับปรุงระบบแสงสวา่ง 
     2.8  ลอ้มร้ัววทิยาลยั 

3.โครงการพฒันา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร         3.1 
แผนกช่างไฟฟ้าก าลงั 

   3.2 คูหาลูกเสือวสิามญั 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระดบัคุณภาพ
ในการด าเนินการบริหารจดั
การศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

- โครงการท่ี 1 งปม. 
119,020 บาท (นายบนัจวบ  
กอ้ฝ้ันและคณะ) 
 

- โครงการท่ี 2 งปม. 
275,000 บาท (นายสุภิวฒัน์  
วนัอา้ยและคณะ) 
 

- โครงการท่ี 3 งปม. 
507,000 บาท (นายวรีวฒัน์  
ปารมีและคณะ) 
 

- โครงการท่ี 4 งปม. 
51,000 บาท (นายวรีวฒัน์  
ปารมีและคณะ) 
 

- โครงการท่ี 5 งปม. 
65,675 บาท (นายบนัจวบ  กอ้
ฝ้ันและคณะ) 
 

- โครงการท่ี 6 งปม. 
282,000 บาท (นางสาว
สยมุพร  พรหมสุรินทร์และ
คณะ) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  ระดบัคุณภาพ
ในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคญัของหน่วยงาน
ตน้สงักดั 

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.3  ระดบัคุณภาพ
ในการบริหารจดัการดา้น
บุคลากร 

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  ระดบัคุณภาพ
ในการบริหารจดัการดา้น
การเงิน 

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.5 ระดบัคุณภาพ
ในการบริหารจดัการดา้น
อาคารสถานท่ี  ดา้นครุภณัฑ ์ 
และดา้นฐานขอ้มูล
สารสนเทศ  

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6  ระดบัคุณภาพ
ในการประสานความร่วมมือ 
เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

4 
(ดี) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 
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   3.3 หอ้งส านกังานฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
   3.4 หอ้งแนะแนว 
   3.5 หอ้งเกียรติยศเก็บส่ิงประดิษฐแ์ละผลงานวจิยั 
   3.6 หอ้งเรียนทฤษฎี  
   3.7 กั้นหอ้งเรียน 
   3.8 หอ้งน ้ า หอ้งพกัครู  
   3.9 ท าระบบท่อลมในโรงงานช่างยนต ์(ใหม่) 
   3.10 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
   3.11 ระบบปรับอากาศหอ้งเรียน 
   3.13  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

4.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
    4.1 ขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษา 
   4.2 พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 

5.โครงการ 5 ด ี5 เก่ง 
     5.1 Day  Camp  เตรียมความพร้อมลูกเสือวสิามญั 
     5.2 ชุมนุมลูกเสือระดบัภาค  
    5.3 เดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม 

6.โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6.1 ยกยอ่งเกียรติคุณผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ท่ี 
   6.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
7. โครงการวจิยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์ 
8. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 

โครงการท่ี 7 งปม. จากสอศ.  
(นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ) 
 
โครงการท่ี 8 งปม. จากสอศ. 
(นางออ้ยใจ แดงอินทร์) 
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มาตรฐานที ่3 ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยทุธ์ในการพฒันา โครงการ / กิจกรรม (Initiative) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมาย (Target) ปีงบประมาณ 

งบประมาณ/ผูรั้บผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3.1. จดัการเรียนการสอนตา
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา
แต่ละระดบัตามหลกัสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วา่ดว้ยการจดัการเรียน
การศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละระดบั 
3.2 ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั
ดูแล ใหค้รูจดัการเรียนการ
สอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น สมบูรณ์ 
3.3 พฒันารายวชิาหรือ
ก าหนดรายวชิาใหม่หรือกลุ่ม
วชิาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
2. โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการทดสอบและเข้ารับการทดสอบ V-Net 
3. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
4. โครงการพฒันานักเรียน นกัศึกษา 
   4.1 เสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
   4.2  เสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
   4.3 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
   4.4 ส่งเสริมอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
   4.5 ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   4.6 ส่งเสริมเรียนรู้แบบบูรณาการ 
5. โครงการอบรมจดัท าแผนการเรียนรู้แบบสมรรถนะและ
บูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีง 
6. โครงการพฒันาการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง 
7. โครงการพฒันาครูผู้สอนในสถานประกอบการ 
7.1 โครงการพฒันาครูผูส้อนในสถานประกอบการตาม
สาขางาน 
7.2 โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนในสถานประกอบการ 
8. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาพื้นฐาน 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1  ระดบั
คุณภาพในการจดัการเรียน
การสอนรายวชิา 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

 

โครงการท่ี 1 งปม. 15,000 บาท 
(นางวรรณา แดงเขียว) 
 

โรงการท่ี 2 งปม. 30,000 บาท 
(นางวรรณา แดงเขียว) 
 

โครงการท่ี 3 งปม. 50,000 บาท 
(นายวรีวฒัน์  ปารมี) 
 

โครงการท่ี 4 งปม. 95,000 บาท 
(นายบนัจวบ กอ้ฝ้ันและคณะ) 
 

โครงการท่ี 5 งปม. 20,000 บาท 
(นายวรีวฒัน์ ปารมี) 
 

โครงการท่ี 6 งปม. 15,000 บาท 
(นางวรรณา  แดงเขียว และ 
นางสาวสุดารัตน์ กาด า)  
 

โครงการท่ี 7 งปม. 55,000 บาท 
(นายวรีวฒัน์ ปารมีและคณะ) 
 

โครงการท่ี 8 งปม. 50,000 บาท 
(นายบนัจวบ  กอ้ฝ้ัน) 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.2  ระดบั
คุณภาพในการพฒันา
รายวชิาหรือกลุ่มวชิา 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.3  ระดบั
คุณภาพในการจดัการศึกษา 

4 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.4  ระดบั
คุณภาพในการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 
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มาตรฐานที ่4 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

กลยทุธ์ในการพฒันา โครงการ / กิจกรรม (Initiative) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมาย (Target) ปีงบประมาณ 

งบประมาณ/ผูรั้บผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

4. สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพภายในและด าเนินการเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

1.โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลของตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2559 
3.โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยั
การอาชีพบ้านโฮ่ง 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 ระดบั
คุณภาพในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

-โครงการท่ี1 งปม.10,000 
(นางศิริภทัร  ตุลยาพร) 
 

-โครงการท่ี2 งปม.12,000 
(นางศิริภทัร  ตุลยาพร) 
 

-โครงการท่ี3 งปม.15,000 
(นางศิริภทัร  ตุลยาพร) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.2  ร้อยละของ
ตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา  

ร้อยละ
80 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
85 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
90 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
95 

(ดีมาก) 
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5. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 

กลยทุธ์ในการพฒันา 
โครงการ / กิจกรรม 

(Initiative) 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

เป้าหมาย (Target) ปีงบประมาณ 
งบประมาณ/ผูรั้บผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
5. จดัการฝึกอบรม
หลกัสูตรวชิาชีพ
ระยะสั้นสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
 

1.โครงการจดัสอน
หลกัสูตรวชิาชีพระยะ
ส้ัน 
   1.1.โครงการพฒันา
หลกัสูตรวชิาชีพระยะ
สั้น 
    1.2.โครงการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้
ของหลกัสูตรวชิาชีพ
ระยะสั้น 
   1.3.โครงการวดั
ประเมินผลตามสภาพ
จริงของหลกัสูตร
วชิาชีพระยะสั้น 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

-โครงการ 1 งปม. 545,000 
(นายวรีวฒัน์  ปารมีและ
คณะ) 

 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
รายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สถานประกอบการ 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ระดบัคุณภาพในการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการฝึกอบรม
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.6 ร้อยละของครูผูส้อนหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีไดรั้บการ
พฒันา 

ร้อยละ 
80 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
85 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
90 

(ดีมาก) 

ร้อยละ  
95 

(ดีมาก) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.7 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 5 

(ดีมาก) 
5 

(ดีมาก)   
5 

(ดีมาก) 
5 

(ดีมาก) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีมี
ผลคะแนนการฝึกอบรม   ๒.๐๐ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
80 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
85 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
90 

(ดีมาก) 

ร้อยละ  
95 

(ดีมาก) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ ร้อยละ 

80 
(ดีมาก) 

ร้อยละ 
85 

(ดีมาก) 

ร้อยละ 
90 

(ดีมาก) 

ร้อยละ  
95 

(ดีมาก) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.10 ระดบัความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีตอ่การน า
ความรู้ความสามารถไปใชป้ระโยชน์ 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 

5 
(ดีมาก) 
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ส่วนที ่4 

การบริหารจัดการสู่การปฏบัิติ 

บทบาทของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินงานจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรของ

องค์กรอ่ืนๆ ดงันั้น จึงควรเขา้ใจบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย ดงัน้ี 

1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ใหข้อ้มูลและร่วมวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัชุมชน  สภาพปัญหาและ ความ

ตอ้งการของผูป้กครอง ทอ้งถ่ิน ชุมชน ความตอ้งการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรทอ้งถ่ิน  การ

สนบัสนุนจากชุมชน คุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ 

2) ร่วมก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี ตลอดจนการใชง้บประมาณและทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 

2. ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ให้ขอ้มูลและร่วมวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัชุมชน สภาพปัญหาความตอ้งการ

ของผูป้กครองและผูเ้รียน การช่วยเหลือสนบัสนุนสถานศึกษา การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ 

2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย

ความส าเร็จของสถานศึกษากบับุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย     

3) ให้การสนบัสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4) ร่วมน าเสนอและสะทอ้นผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา สู่กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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3. หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัชุมชน สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในทอ้งถ่ิน นโยบายและทิศทางพฒันาชุมชน การ

สนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ 

2) ร่วมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

3) ให้การสนบัสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4) ร่วมปฏิบติัในกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

5) ร่วมน าเสนอและสะทอ้นผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของชาติ กระทรวง ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงัหวดั และสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินชุมชน สภาพการจดัการศึกษา ปัญหาและ

ความตอ้งการจ าเป็นและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และ

เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกบับุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

2) ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนักในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษากับคณะครู บุคลากรและผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม

กระบวนการในการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางความร่วมมือของคณะครู 

ผูเ้รียน ผูป้กครอง องคก์รชุมชน สถานประกอบการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 

5) ร่วมประชุมปฏิบติัการและร่วมระดมพลงัสมองในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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6) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจดัท า

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 

7) ตรวจสอบ ก ากบั ติดตาม กระบวนการจดัท าแผน รวมทั้งจดัให้มีการประเมินคุณภาพของ

แผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  

8) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีน าเสนอต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และใช้เป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อไป 

5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายฯ /หัวหน้ากลุ่มงานฯ /ครู มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) สรุปขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ

ผูเ้รียน ผลงานดีเด่นของผูเ้รียน ศกัยภาพของครู สภาพการจดัการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความตอ้งการจ าเป็น 

นโยบาย ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา ความตอ้งการของผูป้กครอง ผูเ้รียน สถานประกอบการและชุมชน 

2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและ

ความตอ้งการจ าเป็น ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกบับุคลากร

และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพฒันางานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

3) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงานและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ

แผนปฏิบติัการประจ าปี 
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ส่วนที ่5 

การวางแผนการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 

เพื่อใหแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 – 2563 เป็นแนวทางในการ

น ากลยทุธ์การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม จึงไดก้ าหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดงัน้ี 

1. การติดตามความกา้วหนา้ประจ าปี เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของตวับ่งช้ีในแต่ละกลยุทธ์ 

เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อนัจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง 

แกไ้ขเป้าหมายและกลยทุธ์ใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

2. การประเมินผลในระยะคร่ึงแผน เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรกของแผน คือ เม่ือส้ินสุด

ปีงบประมาณ 2559 ทั้งน้ีเพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัราชการใหมี้ความเหมาะสม 

3. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เม่ือส้ินสุด

ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสรุปผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน 

4. การจดัท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวข้อง

สถานศึกษา และรายงานผลใหก้บัหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ภาคผนวก 
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา  

1.   นายสมจิตร  เล็กสุทธ์ิ   ประธานกรรมการ 

2.   นางสาวสยมุพร พรหมสุรินทร์  กรรมการผูแ้ทนครูหรือคณาจารย ์

3.   นายเสน่ห์  โปธาค า   กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง 

4.   นายอนนัต ์  ค าโป่ง   กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

5.   นายชยัวฒัน์  ประเสริฐ  กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.   นางพรพรรษา ค าทะนงค ์  กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

7.   พระครูวมิล ภูริทตั กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทน        

องคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 

8.   พระมหารังสรรค ์ ธีรวฑฒโน กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทน         

องคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 

9.   นายเนาวกานต ์ จิตนารินทร์  กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

10.  นายประสงค ์ อุตสาหปัน  กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

11.  นายรัฐกร  มาลีเดช   กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

12.  นายประพนัธ์ วรรณภิระ  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

13.  นายอุดม  ปาลีกุย   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

14.  นายวสิันต์ิ  งามศกัด์ิ   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

15.  นางพรเพญ็  พรหมชิตมาตร์  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

16.  นายชูเกียรติ  สายปัญญา  กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือคณะผู้จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1.  นายชูเกียรติ  สายปัญญา ต าแหน่งผูอ้  านวยการ 

2.  นายอุดม  ปาลีกุย  ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 

3.  นางศิริภทัร  ตุลยาพร  ต าแหน่ง ครู คศ.3 

4.  นางสาวสยมุพร พรหมสุรินทร์ ต าแหน่ง ครู คศ.2 

5.  นายบนัจวบ  กอ้ฟ่ัน  ต าแหน่ง ครู คศ.2 

6.  นายรัตนะ  รัตนพรหม ต าแหน่ง ครู คศ.1 

7.  นายวรีวฒัน์  ปารมี  ต าแหน่ง ครู คศ.1 

8.  นายประภทัร์  ขติัยะ  ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  

9.  นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

10. นางออ้ยใจ  แดงอินทร์ ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

11. นางวรรณา  แดงเขียว ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

12. นายธวฒั  จนัทร์ควง ต าแหน่ง พนกังานประจ า 

13. นายสมพงษ ์  เหมืองหมอ้ ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

14. นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

15. นายสุพจน์  ญาณะทาน ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

16. นาสุภิวฒัน์  วนัอา้ย  ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

17. นางสาวสุพิชชา เจริญศกัด์ิชยักุล ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

18. นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

19. นายธนดล  กา้งค ามา ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

20. นางสาวอธิษฎา อุตสม  ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

21. นายสุรพงษ ์  แดงซอน ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

22. นางสาวอ าพร ธนวฒัน์บวรศิริ ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

23. นายชชัวาล  กลบัแสง ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

24. นางปรียาลกัษณ์ ทุนร่องชา้ง ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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25. นางวารุณี  ปองนาน ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีสารบรรณ 

26. นางสาวปราณี ปันปละ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

27. นางสาวสุปรียา วงคจ์นัทร์ต๊ิบ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบุคลากร 

28. นางกาญจนา  บุญกล่ิน  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

29. นางสาวรววีรรณ วชิาเถิน  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีกิจกรรม 

30. นางสาวอรณิช แซ่ยา่ง  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีแผน 

31. นางสาวสิริพร ไชยเดช  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

32. นางเพญ็พิชชา ปัญญาเหล็ก ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

33. นางสาวสุดารัตน์ กาด า  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีวชิาการ 

34. นางสาวปรียาพร อนุพงค ์  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

35. นางสาวอนงคน์าฏ แสนธุระ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีกิจกรรม 

36. นางสาวจนัทร์จิรา ต๊ิบเสือ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีแผน 

37. นางลาวลัย ์  มนเทียร  ต าแหน่ง แม่บา้น 

38. นางพรพิมล  พรมอนนัต ์ ต าแหน่ง แม่บา้น 

39. นายประเสริฐ ทะนุชิต  ต าแหน่ง นกัการ 

40. นายมิตร  พงศตุ์ย้  ต าแหน่ง นกัการ 
41. นายสุวรรณ  สัตยม่ิงมงคล ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกสอน 

 

28 


