
ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2564  
สถานศึกษาได้น าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
 “ยอดเย่ียม” มีรายละเอียดดังนี ้
 

มาตรฐานและ
ประเด็นการ

ประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

(แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   

ประเด็นที่ 1.1 
ด้านความรู ้

1.ขอ้มลูของจ ำนวนผูเ้รยีนแรกเขำ้ของรุน่เทียบกบัจ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ งานทะเบียน  
2.ขอ้มลูทะเบียนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ แสดงผลกำรเรยีน เม่ือจบกำรศกึษำคะแนนเฉลี่ย
สะสมตัง้แต ่2.50 ขึน้ไป 

งานทะเบียน 
 

3.งำนส ำรวจควำมพงึพอใจของผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำนประกอบกำร งานทะเบียน  
4.โครงกำรติดตำมผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ ในระดบัชัน้ ปวช.3 และ ปวส.2  อ.สุดารัตน ์  
5.งำนผลกำรเรยีนกำรสนทนำดำ้นภำษำองักฤษกบัครูตำ่งประเทศของผูส้  ำเรจ็
กำรศกึษำ 

หมวดอังกฤษ 
 

6.ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำติดำ้นอำชีวศกึษำ (V-NET) อ.วราภรณ ์  

ประเด็นที่ 1.2  
ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 

1.การเข้ารว่มการแข่งขันทักษะวิชาชพี  งานทะเบียน  
2.การทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานทะเบียน  

3.โครงการนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชพีตอ่สถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน 

อ.วณิชชา 
 

4.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศกึษา การตลาด  
5.โครงการตลาดนดัอาหารอรอ่ย การตลาด  
6.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี สาขาวิชาหลักในรายวชิาโครงการ ทุกหมวดหลัก  
7.โครงการนักเรียนเผยแพร่ความรูด้้านวชิาชพีสู่ชมุชน ทุกหมวดหลัก  
8.โครงการเรียนรู้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง (English Club, Excursion, 
English Camp) 

หมวดอังกฤษ 
 

9.โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้แก ่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ที่สนใจ 

ภาษาจีน 
 

 
 
 

1.งำนส ำรวจควำมพงึพอใจของผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำท่ีไปท ำงำนจำกสถำน
ประกอบกำรหรอืหน่วยงำน 

อ.วณิชชา 
 

2.โครงการวันไหว้คร ู กิจกรรม  



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 1.3  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

2.โครงการวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม  
3.โครงการกฬีาภายใน พลานามัย  
4.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษาไทย  
5.โครงการวันสุนทรภู ่ ภาษาไทย  
6.โครงการโฮมรูม ฝ่ายจริยะ  
7.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง เข้าแถวตอนเช้า ฝ่ายจริยะ  
8.โครงการวันวิชาการ วิชาการ  
9.โครงการวทิยาลัยคุณธรรมจดัท าบัญชีเงินออม บัญชี  
10.โครงการบริจาคโลหติ ฝ่ายกิจกรรม  
11.โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา สังคม  
12.งานจิตอาสาเวชระเบียน รพ.ราชบุรี กิจกรรม  
13.กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส ฝ่ายจริยะ  
14.โครงการกฬีาเชื่อมความสามัคคี(กีฬากลางวนั) พลานามัย  
15.กิจกรรมวันรับใบประกาศผู้ส าเรจ็การศึกษา ปวช.3, ปวส.2 กิจกรรม  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

ประเด็นที่ 2.1 
ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

1.งานการส ารวจข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาทุกวิชา อ.วรรณา  
2.งานข้อมูลการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

อ.วณิชชา  

3.งานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

อ.วรรณา  

4.งานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา และน าผลไป
พัฒนา 

อ.วรรณา  

5.งานการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ครบทุกสาขางาน อ.วรรณา  
6.โครงการตลาดนัดของอร่อย การตลาด  
7.ข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถานประกอบการหรือหน่วยงาน อ.วณิชชา  

ประเด็นที่ 2.2 
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1.งานข้อมูลการจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน ฝ่ายทะเบียน  
2.บญัชีรำยชื่อครูในแตล่ะสำขำวิชำ ที่มีวฒุิกำรศกึษำตรงหรอืสมัพนัธก์บัรำยวิชำที่สอน ฝ่ายทะเบียน  
3.งานข้อมูลการส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา วิชาการ  
4.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆจาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

อ.วณิชชา  

5.ข้อมูลครูทุกคนและทุกรายวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธ
รม ค่านิยมและอัตลักษณ์วิทยาลัยฯและสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

หัวหน้าหมวด  

6.ข้อมูลงานวิจัยของครูผู้สอนทุกคน หัวหน้าหมวด  
7.งำนขอ้มลูกำรนิเทศกำรสอนแบบกลัยำณมิตร หัวหน้าหมวด  
8.งำนขอ้มลูแสดงกำรวดัผลประเมินแตล่ะรำยวิชำ หัวหน้าหมวด  
9.งำนสมดุบนัทกึกำรสอนรำยวนัประจ ำหอ้งเรยีน 

หัวหน้าหมวด 
 
 



ประเด็นที่ 2.3 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

1.งำนแผนผงักำรบรหิำรงำนของวิทยำลยัฯ ฝ่ายงานประกัน  
2.งานแผนการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฝ่ายงานประกัน  
3.งานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ หัวหน้าหมวด  
4.งานข้อมูลแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการและใช้งบประมาณตาม
ที่ตั้งไว้และส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงาน 

หัวหน้าหมวด  

5.งานข้อมูลการบันทึกการดูแลสภาพแวดล้อม ฝ่ายอาคารฯ  
6.งานข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ฝ่ายอาคารฯ  
7.งานข้อมูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ  ฝ่ายอาคารฯ  
8.งานประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือเทคโนโลยี่สารสนเทศหรือโครงการที่เก่ียวข้อง ฝ่ายอาคารฯ  
9.โครงการอาคารเรียนสีขาว อ.ปิยวด ี  
10.โครงการรักห้องเรียน อ.ปิยวด ี  
11.โครงการพื้นที่สีขาว อ.ปิยวด ี  

ประเด็นที่ 2.4 
ด้านการน า

นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

1.ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม รับนโยบายและการส่ังการจากผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายงานประกัน  
2.ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

หัวหน้าหมวด  

3.โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช.1 ฝ่ายกิจกรรม  
4.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ่ายวิชาการ  
5.โครงการรักดี มีวินัย อ.ปิยวด ี  
6.โครงการแต่งกายดี มีมารยาท อ.ปิยวด ี  
7.งานตรวจสารเสพติด นร./นศ. ฝ่ายปกครอง  
8.การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฝ่ายงานประกัน  
9.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝ่ายงานประกัน  
10.การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ฝ่ายงานประกัน  
11.งานติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาโดยการจัดท าการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ายงานประกัน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

 
ประเด็นที่ 3.1 

ด้านความ
ร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

1.โครงการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

ฝ่ายวิชาการ  

2.โครงการส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ.วณิชชา  
3.โครงการนักเรียนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม  
4.ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเพื่อเป็นทุนการศึกษา ฝ่ายกิจกรรม  
5.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง หมวดวิชาหลัก  
6.โครงการเรียนรู้ภาษา อังกฤษในสถานการณ์จริง (English Club, Excursion, English Camp) ภาษาอังกฤษ  
7.โครงการผลิตชิ้นงานตามรายวิชาท่ีสอนวิชาโครงการ1 หมวดวิชาหลัก  

ประเด็นที่ 3.2  
ด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์งานวิจัย 

1.งำนวิจยัในชัน้เรยีนที่สมัพนัธก์บัสำขำวิชำที่ก  ำลงัศกึษำ ครูผู้สอน  
2.ผลงำนวิจยั นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่ไดเ้ผยแพรสู่ส่ำธำรณะ หัวหน้าหมวด  
3.งานวิจัยในชั้นเรียนของครู หัวหน้าหมวด  



 


