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6 - ๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายใน 
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
    1.1 ด้านความรู้ แผนงาน 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
3. จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

โครงการ 
1. โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุน 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพ 
3. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
4. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
5. โครงการรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด 
6. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
7. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
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6 - ๒ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ แผนงาน 

1. จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้อง 
    การ ของตลาดแรงงาน 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยน านวัตกรรม 
    ท่ีทันสมัย สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงาน 
 
 

โครงการ 
1. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่  
    ทุกแผนกวิชาชีพ 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
3. โครงการพฒันาการจัดท าโครงการวิชาชีพของนักเรียน 
    นักศึกษา 
4. โครงการประกวด แข่งขันส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน  
    สร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา  
    อาชีวศึกษา ฯลฯ 
5. โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนส าเร็จ 
    การศึกษา 
7. โครงการจัดความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
    สถานประกอบการ 
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6 - ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แผนงาน 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านความเป็นพลเมือง  
    โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
    ความสามัคคี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูน 
    สถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
โครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
3. โครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ น้อมน าปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการไหว้ครู  
5. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
7. โครงการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
8. โครงการส่งเสริมกีฬา และดนตรี 
9. โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
10. โครงการกีฬาสีภายใน 
11. โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
12. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
13. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
14. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
15. โครงการศึกษาดูงานในเรือนจ ากลางนครราชสีมา 
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6 - ๔ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา แผนงาน 
1. จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความ 
    ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ 
1. โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
3. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
5. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
 

    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           อาชีวศึกษา 

แผนงาน 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาชีพ ตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพ 
3. จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทาง 
    การศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
7. พัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน 
    การจัดการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน 
    ประกอบการ 
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6 - ๕ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการ 
1. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัด 
    การเรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
2. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
5. โครงการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
7. โครงการพฒันาครู เพื่อยกระดับประสบการณ์วิชาชีพ 
8. โครงการพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือ เทคโนโลยีท่ี 
    ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับ 
    สถานประกอบการ 
10. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัย 
      ในช้ันเรียน ของครู 
 

    2.3 ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับ 
    การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความพร้อมและ 
    เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
    ส าหรับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ครบทุก 
    ฝ่าย/ แผนกวิชา 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความ 
    พร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
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6 - ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ แผนงาน 

1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาน 
    ประกอบการ 
2. สร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 
 

โครงการ 
1. โครงการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    ร่วมกับสถานประกอบการ 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี ก่อนออกฝึก 
    ประสบการณ์/ ฝึกอาชีพ 
3. โครงการสัมมนานักศึกษา ระบบทวิภาคี ก่อนส าเร็จ 
    การศึกษา 
4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการ   
    อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง 
          สังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงาน 
1.  ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทาง 
     การศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาให้ท่ัวถึง 
3. จัดบริการการศึกษาด้านอาชีพสู่ชุมชน 
4. จัดท าความร่วมมือการพัฒนาครู ร่วมกับภาครัฐ และ 
    ภาคเอกชน 
5. ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน 
    ประกอบการ 
6. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ 
    สนับสนุนด้านการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
    และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ 
1. โครงการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  
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6 - ๗ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 โครงการ (ต่อ) 

3. โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน สร้างโอกาสให้กับ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
5. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน เทศกาลปีใหม่ 
    เทศกาลสงกรานต์ 
6. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  
    บริการซ่อม สร้างทักษะอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนา 
    เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน 
7. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน ร่วมกับอ าเภอ 
    เคล่ือนท่ี 
8. โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน ร่วมกับจังหวัด 
    เคล่ือนท่ี 
9. โครงการเปิดบ้านรับน้อง (Open House) 
10. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดการ 
      เรียนการสอน กับแผนกวิชาชีพ 
 

    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
          สร้างสรรค์ งานวิจัย 

แผนงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้  
    และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการ 
    สนับสนุนด้านการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
    และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  
    เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ 
    ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

6 - ๘ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 โครงการ  

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท านวัตกรรม  
    ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
    ส่ิงแวดล้อม ให้กับผู้เรียน และครูผู้สอน 
2. โครงการประกวด แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน 
    สร้างสรรค์ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
    และระดับชาติ 
3. โครงการน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพของนกัเรียน  
    นักศึกษา 
4. โครงการวิจัยสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยใน 
    ช้ันเรียน ของคณะครู 
 

 
 
 
 
 


