
ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562  
สถานศึกษาได้น าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
 “ยอดเย่ียม” มีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานและ
ประเด็นการ

ประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

(แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ประเด็นที่ 1.1 
ด้านความรู้ 

1..ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น งานทะเบียน 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคะแนน 
เฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป 

งานทะเบียน 

3.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

งานทะเบียน 

4.โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 อ.สุดารัตน์ 
5.ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ หมวดอังกฤษ 
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อ.วราภรณ์ 

ประเด็นที่ 1.2  
ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 

1.งานข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หมวดคอมฯ 
2.งานข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

3.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อ.กุลกานต์ 
4.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้ นร./นศ.   หมวดบัญช ี
5.โครงการวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
6.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.สาขาบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ 3 สาขาวิชาหลัก 
7.โครงการนักเรียนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน หมวดบัญช ี
8.โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  
(English Club, Excursion, English Camp) 

หมวดอังกฤษ 

9. การทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 3 สาขาวิชาหลัก 

 
 
 
 

1. จิตอาสางานเวชระเบียน รพ. ราชบุรี กิจกรรม 
2. โครงการบริจาคโลหิต กิจกรรม 
3.งานได้รับเงนิบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเพื่อเป็นทุนการศึกษา อ.กุลกานต์ 
4.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง เข้าแถวตอนเช้า ฝ่ายจริยะ 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 1.3  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

5.กิจกรรมอาชีวะ จิตอาสา สร้างสุขให้น้อง ฝ่ายจริยะ 
6.กิจกรรมอาชีวะ อาสาพาความสุขสู่ผู้สูงวัย ฝ่ายจริยะ 
7.กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ฝ่ายจริยะ 
8.กิจกรรมเคาะประตูบ้าน ฝ่ายจริยะ 
9.การอภิบาลให้ค าปรึกษา ฝ่ายจริยะ 
10.โครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 1 วิชาการกิจกรรม 
11.โครงการวิทยาลัยบ้านสานสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรม 
12.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ่ายจริยะ 
13.โครงการดอกสร้อย ร้อยคุณธรรม จริยะ 
14.โครงการโฮมรูม ฝ่ายจริยะ 
15.โครงการรักดี มีวินัย อ.ปิยวดี 
16.โครงการแต่งกายดี มีมารยาท อ.ปิยวดี 
17.โครงการวันไหว้ครู ฝ่ายกิจกรรม 
18.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษาไทย 
19. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลท่ี 10 ฝ่ายกิจกรรม 
20.โครงการวันกตเวทิตา วันแม่แห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม 
21.โครงการวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม 
22.โครงการวิชาชีพ ภาษาไทย 
23.โครงการวันคริสต์มาส ฝ่ายกิจกรรม 
24.โครงการพิธีลาครู ฝ่ายกิจกรรม 
25.โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา หมวดสังคม 
26.โครงการกีฬาภายใน ฝ่ายกิจกรรม 
27.โครงการกีฬาเช่ือมความสามัคคี(กีฬากลางวัน) พลานามัย 
28.โครงการวันรับใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3, ปวส.2 ฝ่ายกิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ประเด็นที่ 2.1 
ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

1.งานส ารวจข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาทุกวิชา อ.วรรณา 
2.งานข้อมูลการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อ.วรรณา, 
อ.วณิชชา 

3.งานติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา และน า
ผลไปพัฒนา 

อ.วรรณา 

4.งานข้อมูลตอบกลับความพึงพอใจด้านความสอดคล้องในสาขาวิชาท่ีเรียนกับ
ความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

อ.วรรณา 
อ.วณิชา 

 
 
 
 

1.งานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

อ.สุเทพ 

2.งานข้อมูลการจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ
จ านวนผู้เรียน 

ฝ่ายทะเบียน 



 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 2.2 
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

3.งานข้อมูลครูทุกคนและทุกรายวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรม ค่านิยมและอัตลักษณ์วิทยาลัยฯและสอดแทรกหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

อ.สุเทพ 

4.งานสมุดบันทึกการสอนรายวันประจ าห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ 
5.งานข้อมูลแสดงการวัดผลประเมินแต่ละรายวิชา ฝ่ายวิชาการ 
6.งานข้อมูลการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร อ.สุเทพ 
7.งานบัญชีรายช่ือครูในแต่ละสาขาวิชา ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

อ.นิรมล 

8.งานข้อมูลงานวิจัยของครูผู้สอนทุกคน อ.สุเทพ 
9.งานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลต่างๆจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

อ.วณิชชา 

10.งานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

อ.สุเทพ 

11.งานข้อมูลการส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฝ่ายวิชาการ 
12โครงการอบรมการสร้างส่ือและการสร้างคลังข้อสอบ การตลาด 
13.โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ฝ่ายวิชาการ 
14.โครงการอบรมครูเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาและการด าเนินชีวิต 

วิชาการ, 
ทุกหมวดวิชา 

15. โครงการอบรมครูหลักสูตร รหัสลับ ครูที่ปรึกษา 3 มิติ วิชาการ 
16. ครูคาทอลิกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้น าการศึกษาคาทอลิก จริยะ 
17.บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมดิจิตัลและการจัดการเทคโนโลยีในภาคธุรกิจยุค
ไทยแลนด์ 4.0” 

การบัญชี 

ประเด็นที่ 2.3 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

1.งานข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อ.ธวัช 
2.งานข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบ
อินเตอร์เนต 

หมวดคอมฯ 

3.งานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อ.ธวัช 
4.งานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อ.คนึงนิตย ์
5.งานข้อมูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ อ.ธวัช 
6.โครงการประเมินความพึงพอใจต่อส่ือ แหล่งเรียนรู้หรือเทคโนโลยี่สารสนเทศ
หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

อ.สุเทพ 

7.โครงการตรวจสารเสพติด ฝ่ายปกครอง 
8.โครงการอาคารเรียนสีขาว อ.ปิยวดี 
9.โครงการรักห้องเรียน อ.ปิยวดี 
10.โครงการพื้นท่ีสีขาว อ.ปิยวดี 

ประเด็นที่ 2.4 
ด้านการน า

1.งานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อ.ณชยุต 
2.โครงการตลาดนัดอาหารอร่อย อ.กุลกานต์ 



นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

3.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อ.กุลกานต์ 
4.โครงการวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
5.โครงการวิทยาลัยคุณธรรมจัดท าบัญชีเงินออม หมวดบัญช ี

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
ประเด็นที่ 3.1 

ด้านความ
ร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

1.งานข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

2.งานข้อมูลตอบกลับความพึงพอใจด้านความสอดคล้องในสาขาวิชาท่ีเรียนกับ
ความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

อ.วณิชชา 

3.งานส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

4.งานจิตอาสาเวชระเบียน รพ.ราชบุรี ฝ่ายกิจกรรม 
5.กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส ฝ่ายจริยะ 
6.โครงการทุนเรียนฟร ี อ.วราภรณ์ 
7.โครงการเรียนรู้ภาษา อังกฤษในสถานการณ์จริง  
  (English Club, Excursion, English Camp) 

หมวดอังกฤษ 

8.โครงการบริจาคโลหิต ฝ่ายกิจกรรม 
9.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้ นร./นศ.   หมวดบัญช ี
10.โครงการทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หมวดวิทย-์คณิต 
11.โครงการทัศนศึกษาตันแลนด์ ฝ่ายกิจกรรม 

ประเด็นที่ 3.2  
ด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
งานวิจัย 

1.งานวิจัยในช้ันเรียนท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษา อ.สุเทพ 
2.งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้เผยแพร่สู่สาธารณะ อ.สุเทพ 
3.โครงการอาชีวศึกษาดรุณาวิจัย อ.สุเทพ 
4.โครงการวิชาชีพ การบัญชี การตลาด  หมวดการบัญชี, 

หมวดการตลาด, 
หมวดคอมฯ 

 

 


