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คํานํา 

คูมือการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาฉบับน้ี  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการบูรณาการใหเขากับการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  

วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน  โดยมีแผนการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงชุมชนและทองถิ่น  และ

เปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ี  สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาได  และมีประโยชนตอสถานศึกษา  และผูสนใจทั่วไป 
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บทนํา 
 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนของคุณภาพทั้ง

มวลที่จะเกิดข้ึนและ เปนหัวใจสําคัญ ซ่ึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี

บทบาทดังน้ีคือ 

1.  เปนทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการ

กําหนดกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ ที่สถานศึกษาจะตองจัดการใหมีมาตรฐานสูงข้ึนไว

ลวงหนาบนพื้นฐานความเปนไปไดในการดําเนินงานของสถานศึกษา จึงเปนเสมือน  “แผนที่” 

หรือ  “พิมพเขียว ” ในการพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค 

2.  เปนเครื่องมือสรางความเชื่อมั่นแกชุมชน และผูเกี่ยวของวาสถานศึกษา 

จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน  

3.  เปนเอกสารสําหรับตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  
 

 ดังน้ันแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงเปนประโยชนตอ

สถานศึกษาใหมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด   ทําใหการจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพไดมาตรฐาน  มีการจัดหลักสูตรไดตรงตามความตองการของผูเรียน ผูเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพ ผูปกครอง ชุมชนเกิดความมั่นใจกับสถานศึกษา 
 

1.1   ความหมาย 
แผน  คือ  แนวปฏิบัติที่กําหนดไวลวงหนา เกี่ยวของกับการกระทําในอนาคต 

และความตองการของบุคคลและองคกร  ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากการวางแผนหรืออาจกลาวอีก

นัยหน่ึงวา “การวางแผน” คือกิจกรรมหรือการกระทําที่กอใหเกิด “แผน” อาจกระทําข้ึนเปน

ลายลักษณอักษรแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  ดังน้ันแผนจึงเปรียบเสมือนแบบ

พิมพเขียวที่กําหนดการจัดสรรทรัพยากร  ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่สําคัญอื่นๆ 

เพื่อมุงไปสูการบรรลุเปาหมาย  

 

 
 

1.2  ความสําคัญของการวางแผน 
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 1.2.1 ชวยลดความสูญเสียจากการทํางานซํ้าซอน  

 1.2.2  ทําใหมีการกําหนดขอบเขตในการทํางานที่แนนอนและมีนโยบายที่

ชัดเจน 

 1.2.3 ชวยใหผูบริหารสามารถเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน และความ

ยุงยากที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตตลอดจนปองกันการขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในหนวยงาน 

 1.2.4 การวางแผนเปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหารเพื่อใหดําเนินงาน

ประสบ ผลสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร 

 1.2.5 การวางแผนจะชวยใหเกิดการประสานสัมพันธภายในองคกรทําใหการ

ปฏิบัติเปนไปดวยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายได คุณภาพ

ของการวางแผนจะมีมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการวิเคราะหความถูกตองของส่ิงตางๆ 

ตอไปน้ี 

 1) รูวาองคกรมีทรัพยากรที่แทจริงอยูมากหรือนอยเพียงใด  

 2) รูวาองคกรขณะน้ียืนอยู ณ จุดใด ที่แลวมาสภาพขององคกรเปน

อยางไร เคยประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมาอยางไรบางและเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 

 3) รูวาอนาคตและทิศทางขององคกรตองการอะไร เชน ชื่อเสียง การ

เจริญเติบโต การเปนองคกรชั้นนํา เปนตน 

 4) รูสถานการณรอบๆ ตัว ในขณะที่ทํางานวางแผน วามีสภาพเปน

อยางไร  องคกร   มีจุดออน จุดแข็งอยางไร สถานการณภายนอกจะกอใหเกิดผลไดผลเสีย

ตอองคกรอยางไร 

 5) สามารถทํานายสถานการณในอนาคตไดอยางถูกตอง หรือมีความ

ใกลเคียงความจริงมากหรือนอยเพียงใด  
 

1.3  ประเภทของแผน 

 การจําแนกประเภทของการวางแผน ข้ึนอยูกับบรรทัดฐานที่นํามาใชในการ

จําแนกและจัดแบงประเภท เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและสอดคลองกับความ

ตองการใชงาน  

1.3.1  จําแนกประเภทของแผนตามระดับของการบริหารองคกร  สามารถ

จําแนกไดเปน  3 ประเภท ไดแก การวางแผนกลยุทธ การวางแผนยุทธวิธี และการวางแผน

ปฏิบัติการ 
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 1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)  เปนการวางแผนที่ถูก

จัดทําข้ึนโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธขององคกรแลว

ประสานไปยังผูบริหารระดับกลางและระดับลาง ทําใหการวางแผนกลยุทธมีลักษณะการ

บริหารแบบลงลาง (Top – Down Planning) ที่ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่สุด การ

วางแผนกลยุทธจะกลาวถึงขอบเขตกวางๆ  ของการจัดกิจกรรมขององคกร  ซ่ึงตอง

ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่องคกรมีอยู  ตลอดจนการพยากรณสภาวะแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอก  เปาหมายของการวางแผนกลยุทธโดยทั่วไปจะมุงเนนใหองคกร

เจริญเติบโตและดํารงอยูไดในอนาคต ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานขององคกร 
2) การวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning)  เปนการวางแผนที่เกิด

จากการกระทํารวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารระดับกลาง  เพื่อใหองคกรกาว

ไปสูผลสําเร็จที่วางไว ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายยุทธวิธีและสอดคลองกับแผนกลยุทธ      

แผนยุทธวิธีจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเปนกิจกรรมที่ตองกระทําโดย หนวยงานยอยซ่ึง

อยูภายในองคกร     การวางแผนยุทธวิธีตอง อยูภายใตขอบเขตกําหนดของ แผน    

กลยุทธ  แตแผนยุทธวิธีจะทําหนาที่ในการผสมผสานสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ ซ่ึงถูก

สรางข้ึนโดยผูบริหารระดับสูง กับแผนปฏิบัติการซ่ึงเปนแผนระดับลางและมักเปนแผนระยะ

ส้ันเขาดวยกัน  โดยเนนใหครอบคลุมในส่ิงที่มีความสําคัญทั้งหมด เชน คาใชจาย รายได 

เวลา และเครื่องมือเครื่องใช 
3) การวางแผนปฏิบัติการ  (Operational Planning) ใชอธิบาย

เปาหมายในการปฏิบัติงาน   ขององคกรในลักษณะที่เปนหนาที่เฉพาะของหนวยงาน หรือมี

ลักษณะที่เปนงานที่ตองทําเปนประจําวันตอวัน การวางแผนปฏิบัติการเปนหนาที่ของ

ผูบริหารระดับลาง ที่จะตองกระทําตามเปาหมาย ปฏิบัติการ และใหสอดคลองกับแผน

ยุทธวิธี และแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการจึงมีลักษณะการวางแผนระยะส้ัน  ซ่ึงมักเกี่ยวของ 

กับปจจัยตางๆ ภายในองคกร ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ผูบริหารสามารถควบคุมได 

 1.3.2  จําแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time 

Frame)  การวางแผนโดยอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนเปนเครื่องพิจารณา

สามารถจะจําแนกแผนออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) การวางแผนระยะยาว  (Long Range Planning)   เปนการ

วางแผนในระดับกลยุทธ  โดยมีเปาหมายเพื่อเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายใน 
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องคกรเขากับสภาวะแวดลอมปกติ   การวางแผนระยะยาวจะคํานึงถึงอนาคตขางหนาไม  

ต่ํากวา 5 ปข้ึนไป แมวาการวางแผนระยะยาวจะตั้งอยูบนความไมแนนอนของสถานการณ

แวดลอม   แตหลายๆ องคกรก็สามารถใชการวางแผนระยะยาวใหเปนประโยชนตอองคกร

ได เชน ใชแผนระยะยาวในการพัฒนาทักษะและฝมือของแรงงานเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการใชแรงงานในอนาคต 

2) การวางแผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Planning)  

การวางแผนระยะปานกลางจะครอบคลุมเวลาในการดําเนินงานตามแผนตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป  

แผนระยะปานกลางจึงทําหนาที่  เปนส่ือกลางประสานระหวางแผนระยะยาวกับแผนระยะ

ส้ัน  เพื่อใหเปาหมายยุทธวิธีที่วางไว บางครั้งองคกรบางแหงอาจรวมเอาการวางแผนระยะ

ส้ันและการวางแผนระยะปานกลางเขาดวยกัน โดยมีเปาหมายในการทํากําไรขององคกร  

เปนหลัก   หรืออาจใชวิธีวางแผนระยะปานกลางเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือสําหรับ  

การขยายองคกร และขยายกําลังการผลิตโดยใชชวงเวลา 1 ป ถึง 5 ป เปนเกณฑ 

3) การวางแผนระยะส้ัน  (Short Range Planning)  เปนการ

วางแผนเพื่อใหครอบคลุมและเปนไปตามเปาหมายปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติการที่วางไว  

โดยปกติแผนระยะส้ันจะตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับการแผนระยะยาว       

ระยะเวลาสําหรับการวางแผนระยะส้ันมักเปนชวงเวลาของ  การดําเนินงานในปจจุบันซ่ึง

ถือเอาชวงเวลาภายในเวลา 1 ป เปนเกณฑแผนระยะส้ันจะชวยใหการบริหารปฏิบัติงาน

ประจําวันเปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอย 
1.3.3 จําแนกประเภทของการวางแผนตามหนาที่ดําเนินงาน (Functional 

Planning)     การวางแผนโดยจําแนกตามหนาที่ดําเนินงาน สามารถจําแนกแผนออกไดเปน 

5 ชนิด ไดแก 

1) แผนแมบท (Master Plan) เปนแผนที่เกิดจากการวมแผน

ทั้งหมดภายในองคกรเขาไวดวยกัน เพื่อเห็นถึงโครงสรางโดยรวมของการปฏิบัติงานภายใน

องคกร และใชเปนแมแบบในการวางแผนระดับรองลงไปขององคกร 

2) แผนหนาที่ (Functional Plan) เปนแผนที่ถูกวางข้ึนเพื่อ

เฉพาะเจาะจงใชกับกลุมงาน  แผนปฏิบัติงานจะเปนแผนยอยที่อยูในแผนใหญที่เรียกวา

แผนแมบท  แผนปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติ   ทราบวาหนวยงานจะตองทําอะไร ทํา

อยางไร และทําเพื่ออะไร ตลอดจนแสดงเปาหมายสุดทายที่คาดหวัง    เมื่อปฏิบัติตามแผน

ทุกอยางหมดแลว  การจําแนกการวางแผนตามหนาที่น้ีสามารถจําแนกแผนยอยออกไดเปน

แผนดานบุคลากร แผนดานการผลิต แผนดานการตลาด และแผนดานการเงิน 
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- การวางแผนดานบุคคลากร  (Human Resource Planning) 
เปนการคาดคะเน ความตองการใชบุคลากรซ่ึงถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาขององคกร 

เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองระหวางบุคลากรและงานขององคกรทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต 
 -การวางแผนดานการผลิต  (Production Planning) คือ 

กระบวนการในการ กําหนดชนิดและปริมาณของทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อการผลิต  

โดยมีเปาหมายใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร กําลังผลิต แรงงานที่ใช และเวลาในการผลิตให

นอยที่สุดแตกอใหเกิดประสิทธิผลดีที่สุดตามเปาหมายที่วางไว 
 -การวางแผนดานการตลาด (Marketing Planning) คือ 

กระบวนการในการกําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อปฏิบัติการทางการตลาดใหบรรลุผล

สําเร็จตามที่คาดหวังและกอใหเกิดผลตอบแทนอยางมีคุมคานาพอใจโดยใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ การวางแผนทางดานการตลาดทําไดหลายวิธี เชน การวางแผนเพื่อเพิ่ม

ยอดขาย เพื่อขยายสวนแบงตลาด และเพื่อเพิ่มผลกําไร เปนตน 
 -การวางแผนดานการเงิน  (Financial Planning) คือ 

กระบวนการในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่องคกรมีอยูเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  ในขณะเดียวกันก็พิจารณาเพื่อแสวงหาแหลงเงินทุนที่กอใหเกิดตนทุนและ

ความเส่ียงต่ํา เพื่อนํามาใชประโยชนในธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  การวางแผนดานการเงิน

น้ีจะมีลักษณะเปนการวางแผนดานสนับสนุน เพื่อใหแผนอื่นๆ ดําเนิน   ไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) แผนงานโครงการ (Project  Plan) เปนแผนที่องคกรทําข้ึนเพื่อ

ตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมใหญขององคกรเฉพาะครั้ง (เปนกิจกรรมที่นานๆ ทํา  

มิใชเปนประจําสม่ําเสมอ) ซ่ึงตองใชปจจัยเปนจํานวนมากจากหนวยงานตางๆ ขององคกร

หลายๆ หนวยงาน การวางแผนงานโครงการจะชวยใหหนวยงานยอยแตละหนวยงานรู

หนาที่ และความรับผิดชอบของตน มีการประสานสัมพันธอันดี ซ่ึงจะทําใหงานบรรลุ

เปาหมายที่วางไวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล 

4) แผนสรุป (Comprehensive Plan) เปนแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อ

สรุปรวมแผนหนาที่  ตลอดจนแผนงานโครงงานที่องคกรกระทํา โดยอาจจําแนกเปน

หมวดหมูหรือจําแนกตามขอบเขตของงานหรือระดับความซับซอนในการปฏิบัติ เพื่อใหงาย

ตอการทําความเขาใจ  ในการวางแผนประเภทน้ีจะเห็นไดชัดในการวางแผนบริหารประเทศ

ของรัฐบาล ตัวอยางเชน แผนสาธารณสุข แผนการจัดการศึกษา เปนตน 
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5) แผนกิจกรรม (Activity Planning) เปนแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดง

ใหเห็นตารางของ  การปฏิบัติงาน (Schedule) แผนกิจกรรมจะแสดงใหเห็นวา แตละ

หนวยงานยอยในองคกรมีหนาที่รับผิดชอบ  ในการดําเนินกิจกรรมอะไร ในชวงเวลาใดบาง 

กิจกรรมน้ันจะเริ่มตนเมื่อไร และจะตองดําเนินกิจกรรมตอเน่ืองกับหนวยงานใดบางหรือไม 

เพื่อใหงานน้ันแลวเสร็จบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล 

1.3.4 การจําแนกประเภท ของการวางแผนตามความถี่ของการนําแผน  

ไปใช  (Repetitiveness Use Plan)  การจําแนกประเภทของแผนวิธีน้ี    จะแบงแผนออกได    

เปน 2 ประเภท ไดแก แผนหลักและแผนใชเฉพาะครั้ง 

1) แผนหลัก (Standing Plan) หรืออาจเรียกไดวาแผนยืนพื้น   

แผนถาวร หรือแผนประจําเปนแนวคิดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการกระทํากิจกรรม

บางอยางภายในองคกร  ซ่ึงตองมีการกระทําซํ้าบอยๆ แผนหลักหรือแผนประจําน้ีจะ ถูก

นํามาใชหลายๆ ครั้งโดยไมมีการกําหนดอายุ (ข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงสภาวการณทั้ง

ภายในและภายนอกเปนเกณฑ) แผนหลักหรือแผนประจําจึงตองเปนเครื่องมือสําหรับ

ผูบริหารในการตัดสินใจแกไขปญหาระหวางฝายตางๆ แผนหลักหรือแผนประจํา

ประกอบดวย 
- นโยบาย เปนขอความ หรือส่ิงที่เขาใจงายเปนที่ยอมรับและ

เปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจและปฏิบัติ 

- ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) เปนข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน  

ที่เลือกหรือกําหนดไวเปนมาตรฐาน สําหรับการดําเนินงานในอนาคต เพื่อใหเปนไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงคระเบียบปฏิบัติ   จะใชมากสําหรับการดําเนินงานในระดับแผนก

ซ่ึงมีหนาที่ในทางปฏิบัติโดยตรง ความแตกตางระหวางนโยบายกับระเบียบวิธีปฏิบัติจะอยู

ในนโยบายเปนเรื่องของการวางหลักปฏิบัติทั่วๆ ไป สวนระเบียบวิธีปฏิบัติจะบอกใหทราบ

วาจะตองทําอะไร ทําอยางไรเพื่อใหสัมฤทธ์ิผล ดังน้ันจึงมีผูกลาววาระเบียบปฏิบัติ คือแผน

ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงภายในนโยบายที่วางไว 

- กฎ (Rule) หมายถึง แผนงานประจําที่มีความเฉพาะเจาะจง 

จําเปนตองปฏิบัติกฎจะชี้ใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติงานโดยไมมีการลําดับเหตุการณ กฎอาจเปน

หรือไมเปนสวนหน่ึงของวิธีปฏิบัติก็ได และถานโยบายที่นํามาใชไมเปดโอกาสใหผูนําไดใช

ดุลพินิจในการปฏิบัติงานแลวถูกเรียกวากฎทันที 

 2) แผนใชเฉพาะครั้ง (Single – Use Plan) หมายถึง แผนที่

เตรียมข้ึนอยางเฉพาะเจาะจงกับ เหตุการณที่เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว แลวจะไมมีโอกาส 
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เกิดข้ึนอีก (One Time Goal) เมื่อบรรลุผลตามที่กําหนดแลวจะเลิกใชแผนน้ันๆ แตถา

สถานการณเอื้ออํานวยจะนํากลับมาใชใหมอีกก็ได แผนประเภทน้ีไดแก 
- โปรแกรม หรือแผนงาน (Program) เปนแผนที่ถูกจัดใหอยู

ในลําดับสูงสุดของ แผนใชเฉพาะครั้ง (การวางแผนและควบคุมการบริหาร) โปรแกรมจะ

ครอบคลุมกิจกรรมที่คาดวาจะตองกระทําทั้งหมด หรือเพื่อใชกับสถานการณที่คอนขาง

ยุงยากและสลับซับซอนในการแกปญหา (Management) เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยาง

เหมาะสม และประหยัด ส่ิงที่ผูบริหารควรกระทําในการวางโปรแกรม ไดแก  ทําใหกิจกรรม

ทั้งหลายมีข้ันตอน  เรียงลําดับข้ันตอนวาอะไรควรทํากอน อะไรควรทําหลัง  วางแผนวาใคร

เปนผูกระทํากิจกรรมในแตละข้ันตอนน้ัน  ประมาณการทรัพยากรที่มี ใหเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานแตละข้ัน  ประมาณเวลาที่จําเปนในการปฏิบัติงานแตละข้ัน  เตรียมเครื่องมือ

สนับสนุนงานแตละข้ันตอน 
 - โครงการ (Project) เปนการวางแผนที่ใชกับเหตุการณที่ไม

คอยมีความยุงยากหรือสลับซับซอนโครงการจึงมีลักษณะเปนแผนงานยอยที่มีความ

เฉพาะเจาะจง 
- แผนรายละเอียด (Detailed Plan) เปนแผนแสดงการ

ดําเนินงานอยางละเอียด   ทุกข้ันตอน และมีลักษณะเปนแผนระยะส้ัน 
- งานเฉพาะกิจพิเศษ (Special Talk) เปนแผนกิจกรรม

สําหรับเหตุการณเฉพาะหนาอาจเกิดข้ึนและตองรีบแกไขอยางปจจุบันทันดวนเปนกรณี

พิเศษ บางครั้งอาจเรียกวา แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
1.3.5 การจําแนกประเภทของ การวางแผนตามขอบเขต ครอบคลุม

ของแผน  (Scope of Planning)  วิธีน้ีจะจําแนกแผนออกไดเปน วัตถุประสงค นโยบาย 

ระเบียบ วิธีปฏิบัติ วิธีการทํางาน มาตรฐานงบประมาณ แผนงาน 
1) วัตถุประสงค (Objective) จัดเปนแผนลักษณะหน่ึง

เพราะเปนกิจกรรม หลักในกิจกรรมตางๆ   ที่เกี่ยวเน่ือง กับการวางแผน นอกจากน้ี

การกําหนดวัตถุประสงคตองอาศัยการพยากรณ  การคาดเดา  และการตัดสินใจในอนาคต 

ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการวางแผน  
2) นโยบาย (Policy)  เปนแผนซ่ึงกําหนดขอบเขต ของแนว

ปฏิบัติไวอยางกวางๆ เพื่อใหเลือกตัดสินใจ  และการตัดสินใจภายใตนโยบายจะชวยให

บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ นโยบายจึงจัดเปนแผนรอง หรือแผนปฏิบัติ 

ชนิดหน่ึง 
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3) ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) เปนลักษณะของแผนชนิด

หน่ึงที่เกี่ยวของกับ การกําหนดแนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง  และเปนการลําดับเหตุการณ

ที่ตองกระทําภายในขอบเขตของนโยบาย 

4) วิธีการทํางาน (Method) เปนลักษณะของแผนชนิดหน่ึง

ที่บอกใหทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ละเอียดสมบูรณกวาระเบียบวิธี ปฏิบัติ  วิธีการ

ทํางานจะพบเห็นในหนวยงานปฏิบัติซ่ึงตองแจกแจงถึงกรรมวิธีที่บุคลากรจะตองกระทําทุก

ข้ันตอนโดยละเอียด 

5) มาตรฐาน (Standard) เปนลักษณะของแผนซ่ึงกําหนด

ข้ึนเพื่อใหวัดและ เปรียบเทียบ 
6) งบประมาณ (Budget) คือ แผนซ่ึงตองประกอบดวยขอความ

แสดงผลที่คาดหมายลวงหนาเปนตัวเลขในรูปของตัวเงิน เวลา จํานวนหรืออื่นๆ ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ในบางองคกรจะใหความสําคัญของแผนงบประมาณมากที่สุด 

7) แผนงาน (Program)  คือ แผนพิเศษซ่ึงเกิดจากการผสมผสาน 

แผนปฏิบัติการที่เหมือนๆ กันเขาดวยกัน   แผนงานสวนใหญ จะมีลักษณะเปนรางคราวๆ  

เกี่ยวกับกิจกรรม อุปกรณ  และผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง 
 

1.4  ลักษณะของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรมีลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ 

ดังน้ี 

1.4.1 องคประกอบตาง ๆ ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตองมีความชัดเจนสอดคลองรวมกันอยางสมเหตุสมผลและเปนระบบ 

1.4.2 ระบบสนับสนุนภายใน ซ่ึงผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวของเห็นชอบกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และใหความ

สนับสนุนและรวมมืออยางจริงจังในการทําแผนสูการปฏิบัติ 

1.4.3 เปาหมาย วัตถุประสงค และตัวบงชี้ ในแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาตองเปนส่ิงที่สังเกตไดและวัดไดในเชิงปริมาณ 

1.4.4 ยุทธศาสตร และเทคนิค ตางๆ ที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการ ตองตั้งอยูบนรากฐานทางทฤษฎี หรือ

หลักวิชา ที่ถูกตองและตองมี ผลการวิจั ยเชิงประจักษสนับสนุนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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 1.4.5  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตองกําหนดรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามแผน

อยางไดผลดี 

1.4.6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตองระบุแหลงวิทยากร

ภายนอกที่จะใหความรวมมือชวยเหลือ และสนับสนุนทางวิชาการ 
 

1.5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2553 มีการกลาวถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว  ดังน้ี 

ขอ 22 ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(4) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(5) จัดใหมีการประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(6) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

(7) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

และ  ขอ 25 ไดกลาวไววา  ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม

ขอ 22 (2) จะตองสอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังตอไปน้ี 

(1) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 

(2) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 

(3) การวิจัยและนวัตกรรม 

(4) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 

(5) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 

(6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

(7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

(8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา  
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ซ่ึงในขอ 26 กลาววา  สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเน่ือง     

 

1.6  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน  

สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะจัดทําแผนเพื่อศึกษา และวิเคราะหเอกสารตางๆ เพื่อใช

ประกอบการทําแผน  ไดแก  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และฉบับ

ที่ 11  แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ         

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   มาตรฐานการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา  ขอกําหนดในการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา  ผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. มีการ

ประเมินความตองการและความจําเปน  วิเคราะหปญหาสาเหตุ  พิจารณาแนวทางการแกไข

ตามประเด็นสําคัญการพัฒนาของสถานศึกษา   กําหนดแผนประจําป และ เขียน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา  ดังแสดงในตารางข้ันตอนและวิธีการ

ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขางลาง 
 

ข้ันตอนและวิธีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ข้ันตอน วิธีการ ผลสําเร็จ 

1. การเตรียมความ

พรอม 

 

 จัดต้ังคณะทํางาน 

 ทําความเขาใจรวมกัน 

 ประสานความรวมมือทางวิชาการ 

 วางแผนการทํางาน 

คณะทํางานมีความรูความ

เขาใจในทิศทางการทํางาน

รวมกัน 

มีการประสาน ความรวมมือ

ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
 

ข้ันตอน วิธีการ ผลสําเร็จ 

2. ประเมินความ

ตองการและความ

ศึกษาแผนตางๆท่ีเก่ียวของท้ังในระดับ 

ประเทศ  ระดับกระทรวง และระดับตน

- มีความเขาใจในวิสัยทัศน  

พันธกิจ และเปาหมายของ
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จําเปนของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัด 

ศึกษาแผนของสถานศึกษา เชน  

แผนยุทศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (เดิม) 

- ศึกษาผลการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกท่ีผานมา 

- ศึกษาขอมูล กํากับ ตรวจสอบการ

ประเมินผล โครงการตาง  ๆ

- สํารวจความตองการของผูเก่ียวของ

ท้ังหมด 

- วิเคราะหขอมูลความตองการและ

กําหนดประเด็นท่ีตองพัฒนา 

สถานศึกษา 

- ไดขอมูลสารสนเทศท่ี

สามารถ  ใชในการตัดสินใจ 

ไดแก 

    ภาพรวมของสถานศึกษา 

     ความตองการ 

     จุดแข็ง จุดออน 

 - มีเครือขายความรวมมือ

และสถานการณตาง ๆ ของ

สถานศึกษา 

- ไดเปาหมายการพัฒนา

และยุทธศาสตรการจัด

การศึกษาสถานศึกษา 

 

3. วิเคราะหปญหา 

สาเหตุและพิจารณา

แนวทางแกไข        

ตามประเด็นสําคัญ 

การพัฒนา 

 

- ทบทวนประเด็นการพัฒนา 

- ตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีจะดําเนินการ 

- ไดเปาหมายการพัฒนา

และยุทธศาสตรการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

สถานศึกษา 

4. กําหนดขอมูล

สารสนเทศท่ีจะเขียน

ในแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

-  วิเคราะหมาตรฐานสถานศึกษา (ท่ีได

วิเคราะหมาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 

- วิเคราะหความสอดคลองกับแนวทาง         

ท่ีสถานศึกษาทําไว ประเด็นท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ไว 6 ประเด็น 

 

- ไดขอมูลท่ีจะนําไปเขียน

ในแตละหัวขอของ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

ข้ันตอน วิธีการ ผลสําเร็จ 

5. กําหนด

แผนปฏิบัติการรายป 

- กําหนดแผนปฏิบัติการรายป 

- ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวาง

โครงรางแผนปฏิบัติการรายป 

มีรายละเอียดประกอบดวย 
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เปาหมายกับแผนปฏิบัติการรายป    - วัตถุประสงค เปาหมาย 

การพัฒนา) 

  -  ยุทธศาสตร 

  -  กิจกรรม 

  - ผูรับผิดชอบแตละ

กิจกรรม 

  - ระยะเวลาเร่ิมตนถึง

ระยะเวลาแลวเสร็จ 

  - ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

วิธีการประเมิน  

6. เขียนแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

- ต้ังคณะทํางาน 

- นําขอมูลสารสนเทศตางๆ เขียนในหัวขอ     

ท่ีเปนสวนประกอบของเอกสารแผนฯ 

- ไดรางแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีสอดรับกับ

แผนในทุกระดับ โดยเฉพาะ

แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ รวมท้ัง

มาตรฐานของสถานศึกษา        

การจัดการเรียนการสอน 

สามารถกํากับตรวจสอบ

ประเมินผล อยางมี

ประสิทธิภาพตาม   

วัตถุประสงค 

 

 

 

 

ข้ันตอน วิธีการ ผลสําเร็จ 

7. ตรวจสอบความ - ใหคณะกรรมการสถานศึกษาพัฒนา ไดรูปเลมแผนฯ ท่ีสมบูรณ 
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ถูกตอง สอดคลอง 

และปรับปรุงแกไข 

ตรวจสอบ ความถูกตอง สอดคลอง  

- ใหผูรับผิดชอบในแตละสวนพิจารณาอีก

คร้ังหนึ่ง 

- จัดพิมพ  ประชาพิจารณผูเก่ียวของ 

8. การนําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

สูการปฏิบัติ 

- สรางการยอมรับ 

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

- สรางความเขาใจกับผูปฏิบัติ 

มีกรอบแนวทางการ

ดําเนินการสถานศึกษา 

อยางเปนรูปธรรม    

เปนเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี  2 

รูปแบบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2.1   องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
       องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีดังน้ี 

1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)   

2) เปาหมายของสถานศึกษา (School Goals) 

3) สถานการณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4) ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ไดแก  

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  จุดเนนคุณภาพ  กลยุทธ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่ระบุเปาหมายและความสําเร็จ 

5) แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา 

6) บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2  สวนประกอบของเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สวนประกอบของเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบดวย 

1)  ปก (ระบุชื่อแผน ชื่อสถานศึกษา และชวงเวลาที่ใชแผน) 

2)  คํานํา 

3)  สารบัญ 

4)  บทนํา 

 4.1) ความเปนมาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ไดแกความสําคัญความจําเปนของการจัดทําแผน 

 4.2) กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก 

ประเด็นขอมูลทางวิชาการ สาระสําคัญของนโยบายตาง ๆ 

 4.3) วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 

5) ภาพรวมของสถานศึกษา 

 5.1) ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (1) ประวัติ  ที่ตั้ง ขนาด (2) 

สภาพชุมชน แผนผังสถานศึกษา 

 5.2) ปรัชญาของสถานศึกษา  
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 5.3) สภาพปจจุบัน  (1) จํานวนนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร 

(2) อาคารสถานที่หองปฏิบัติการโรงฝกงาน  (3) สาธารณูปโภค ส่ิงแวดลอม ส่ิง

อํานวยความสะดวก (4) โครงสรางการบริหารวิทยาลัย  (5) หลักสูตรการเรียนการ

สอน  แผนการเรียน  (6) ผลการดําเนินงานที่ผานมาตามมาตรฐานที่กําหนด  (7) 

ขอมูลทางเศรษฐกิจ  สังคม  สถานประกอบการและตลาดแรงงาน (8) งบประมาณ 

  6) สถานการณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

      6.1 สถานการณของสถานศึกษา วิเคราะหโดยใช  SWOT  หรือวิธี

อื่นๆ 

       6.2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะหมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา กําหนดเปาหมายมาตรฐาน และตัวช้ีวัด ของสถานศึกษา 

  7) ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 7.1 วิสัยทัศน  

 7.2 พันธกิจ  

 7.3 เปาหมายของสถานศึกษา  

 (1) ดานกระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 

 (2) ดานการวิจัยและนวัตกรรม  

 (3) ดานการบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม  

 (4) ดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการกีฬาและ

นันทนาการ 

 (5) ดานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  

 (6) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 (7) อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม 

 7.4 จุดเนนคุณภาพ (ตามเปาหมาย)  

 7.5 ยุทธศาสตร / กลยุทธ (สอดคลองกับเปาหมาย)  

 7.6 แผนงานโครงการ/กิจกรรม  (ระบุตัวชี้วัด) สรุปมาจาก

แผนยุทธศาสตรและ แผนประจําป 

 

  8)  แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา (จําแนกตามหมวดเงิน) 

แหลงที่มารายไดและการระดมทรัพยากร 

  9) บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  

 9.1) นักเรียน นักศึกษา  
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 9.2) คณะกรรมการวิทยาลัย  

 9.3) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

 9.4) ครู – อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ 

 9.5) ผูปกครองและชุมชน  

 9.6) สถานประกอบการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

 9.7) หนวยงานที่กํากับดูแล  

  10)  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

 10.1) การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 10.2) ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาขอ ง

สถานศึกษา (จัดทํา เปนรายงานการประเมินตนเอง) 
 

2.3 แนวการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คํานํา 

………..……………………………………………………………………… 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ศ. ................... 

 

 

 

วิทยาลัย...................................... 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

สารบัญ 
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เร่ือง          หนา  

 ความเปนมาของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        ……                                                     

 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา         ……                                               

 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   …… 

 ภาพรวมของสถานศึกษา       ……  

 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       …… 

 ปรัชญาของสถานศึกษา       …… 

 สภาพปจจุบัน       ……  

 สถานการณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   …… 

 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    …… 

 วิสัยทัศน         …… 

 พันธกิจ         …… 

 เปาหมายของสถานศึกษา       …… 

 จุดเนนคุณภาพ        …… 

 ยุทธศาสตร/กลยุทธ        …… 

 แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม      …… 

 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา      …… 

 บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา     …… 

 การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  …… 

 - การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  …… 

 - การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   …… 

 

 

 

ความเปนมาของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

 

 

          เขียนเปนขอความท่ีกลาวถึงความสําคัญ ความจําเปน ของการจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

เขียนเปนขอความหรือประเด็นความรู ขอมูลทางวิชาการ  สาระสําคัญของนโยบาย

ตาง ท่ีใชเปนกรอบแนวคิด       ในการจัดทําแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา  เชน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาชาติ  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา  ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  ฯลฯ  ซึ่งอาจสรุปเปนแผนผัง / ผังความคิด  ดังขางลาง   

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

 - ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

- ปรัชญาของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

เขียนใหเห็นความสําคัญเปนขอๆ 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  โดยกลาวถึง (1)  ประวัติ  ท่ีต้ัง  ขนาด   (2)  สภาพ

ชุมชน  และแผนผังของสถานศึกษา  ซึ่งควรเขียนอยางยอพอสังเขป   

เปนขอความท่ีแสดงแนวคิดหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 - สภาพปจจุบัน 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ 

(1)  นักเรียนนักศึกษาโดย  นําเสนอขอมูลในภาพตารางแสดงจํานวนนักเรียน 

แยกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน เปนตน   ครูและบุคลากร  โดย

นําเสนอขอมูลในภาพตาราง แสดงจํานวนบุคลากรโดยจําแนกประเภทของบุคลากร เปนครู 

พนักงานราชการ ลูกจาง จําแนกเพศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา จําแนกตามแผนกวิชา/

สาขาวิชา เปนตน 

(2)  อาคารสถานท่ี  หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน  ใหนําเสนอขอมูลสรุปใน

ภาพรวม 

(3)  สาธารณูปโภค  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ใหนําเสนอขอมูลสรุป 

ในภาพรวม 

(4)  โครงสรางการบริหารวิทยาลัย  ใหนําเสนอในรูปของแผนผังโครงสรางการ

บริหารโดยกําหนดผูรับผิดชอบในโครงสรางใหเห็นชัดเจน 

(5)  หลักสูตรการเรียนการสอน  แผนการเรียน  นําเสนอขอมูลในภาพรวมของ

ระบบการจัดการศึกษา   การจัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับ

จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน  การกําหนดจํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน

กําหนดเวลาเรียน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การฝกงานเปนตน 

(6)  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาตามมาตรฐานท่ีกําหนด  นําเสนอขอมูลสรุป

ประเด็นท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดจากการประเมินมาตรฐาน 

(7)  ขอมูลทางเศรษฐกิจ  สังคม  สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

        (8) งบประมาณ 
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สถานการณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานการณของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 ............................................................................................................ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 .......................................   

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ........................................ 

ตัวบงชี้ที่ 1.3........................................ 

    ฯลฯ  
 

มาตรฐานท่ี 2 ............................................................................................................ 

  ตัวบงชี้ที่ 2.1  ......................................... 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2  ........................................ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  ......................................... 

   ฯลฯ  
 

สรุป จุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษา โอกาส และอุปสรรค จากภายนอกท่ีมี

ผลกระทบตอสถานศึกษาจากการวิเคราะห SWOT  หรือวิธีการอ่ืนๆ 

เปนขอสรุปความท่ีเขียนเปนมาตรฐาน ตัวบงชี้ ของสถานศึกษา  ท่ีไดจากการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรวมคิด  วิเคราะห  โดยบุคลากรของสถานศึกษา  ชุมชน  
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ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 วิสัยทัศน 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

พันธกิจ 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

  

- เขียนเปนขอความท่ีกลาวถึงภาพรวมของความคาดหวัง รวมถึงส่ิงท่ีควรจะเปนในอนาคต 

ซึ่งมีท้ังความทาทายและความมุงหวังท่ีพันฝาสภาวะแวดลอมและสภาพการแขงขันท่ีมีอยู

ในปจจุบัน 

- การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษามักมาจากสวนสําคัญ 2 สวน คือ ความตองการใน

การพัฒนาของสถานศึกษากับนโยบายของหนวยงานดาน..... 

- ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี จะตองสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของดานสังกัด มีความ

ทาทายและมุงม่ัน     มีความเปนไปไดเหมาะกับสภาพ มุงอนาคตหรือระบุเวลาและบง

บอกไดถึงความเปล่ียนแปลง  ชี้ทิศทางเปาหมายในการทํางานใหสําเร็จตามแบบท่ี

กําหนดและสามารถนําสูการปฏิบัติ 

 เปนขอความท่ีเขียนเปนขอ ๆ ซึ่งการเขียนตองคํานึงถึงความคาดหวังและศักยภาพ

ของสถานศึกษา สอดคลอง กับวิสัยทัศน มักมีลักษณะเปนนามธรรม เชน พัฒนาผูเรียนใหมี

ปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานตอบสนองความตองการของชุมชน ตรงตามตลาดแรงงาน 
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เปาหมายของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

เชน  ตารางเปาหมายตามองคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดานการเรียนรู

และฝกประสบการณ 

ดานการเรียนรูและฝกประสบการณ   

เปาหมาย แนวการดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   

   

   

   

…………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………….……………….…………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………….……………….…………

……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………..……………… 
 

………………………………………………………………………………..……………… 
 

 ใหนําเสนอเปาหมายของสถานศึกษา  แนวการดําเนินการ  และตัวชี้วัดความสําเร็จใน

ดานตางๆ คือ   ดานการเรียนรูและฝกประสบการณ  ดานการวิจัยและนวัตกรรม  ดานการ

พัฒนาบุคลากร ดานการบริการวิชาการ  แกชุมชนและสังคม ดานการทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ ในรูปของตาราง  ดังตัวอยางขางลาง โดยกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผลผลิต   และโครงการ

เทียบเทาผลผลิตของสถานศึกษาท่ีต้ังไวตามงบประมาณท่ีไดรับ 
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จุดเนนคุณภาพ(ตามเปาหมาย) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

จุดเนนท่ี 1…………………….. 
จุดเนนท่ี 2……………………..ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตร / กลยุทธ(สอดคลองกับเปาหมาย  และจุดเนนคุณภาพของ

สถานศึกษา) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  
เปนขอความท่ีเขียนเปนขอๆ สอดคลองสัมพันธกับพันธกิจ  เปาหมาย   จุดเนน

คุณภาพของสถานศึกษาและสอดคลองกับยุทธศาสตร  กลยุทธ  ของ  สอศ.  โดยในพันธกิจ 

ขอหนึ่งอาจมีหลายกลยุทธได เชน  

 พันธกิจ พัฒนาผูเรียนใหมีปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองความตองการ

ของชุมชน สังคมและตลาดแรงงานมียุทธศาสตร ดังนี ้

 1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

 2.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 3.  พัฒนาศักยภาพการสอนของครู  

 4.  เพิ่มปริมาณผูเรียน เปนตน  

 การเขียนกลยุทธ เขียนเชนเดียวกันกับยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรพัฒนา

กระบวนการเรียน การสอน  มีกลยุทธ ดังนี้ คือ 

 1) พัฒนาหลักสูตร  

 2) ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน  

 3) พัฒนาแหลงการเรียนรู  

 4) จัดหาครุภัณฑและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ใหนําเสนอจุดเนนคุณภาพของสถานศึกษาตามเปาหมาย 
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ระบุตัวชี้วัด) 

 ควรนําเสนอในลักษณะตารางซ่ึงประกอบดวยกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/  

โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

เปาหมาย (Target) 

แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม 

ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่   

4 

ปที่ 1 ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

พัฒนา

หลักสูตร 

- รอยละของ

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

รายวิชาที่

เพิ่มขึ้น 

65 75 85 90 -

กระบวนการ

เรียนรูและ

ฝก

ประสบการณ 

-โครงการ

พัฒนา

หลักสูตร

ฐาน

สมรรถนะ

รายวิชา 

- - - 

 

แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษาตองจําแนกตามหมวดเงิน  แหลงท่ีมา  

รายไดและการระดมทรัพยากร  และคาดการรายจาย 
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1. รายได 

รายการ 
ป พ.ศ. ........ ป พ.ศ. ........ ป พ.ศ. ........ 

งปม. บกศ. หมายเหตุ งปม. บกศ. หมายเหตุ งปม. บกศ. หมายเหตุ 

1.  งบบุคลากร 
       -  เงินเดือน 
       -  คาจางประจํา 
       -  คาจางชั่วคราว 

         

2.  งบดําเนินการ 
        - คาตอบแทน 
        - คาใชสอย 
        - คาสาธารณูปโภค 

         

3.  งบลงทุน 
        - คาครุภัณฑ 
        - คาที่ดินส่ิงกอสราง 

         

4. งบเงินอุดหนุน 
       - ชางอุตสาหกรรม 
       ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
        ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
        - พาณิชยกรรม 
        ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
        ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
        - ศิลปกรรม 
        ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
        ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
        - เกษตรกรรม 
        ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
        ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
        -งบประมาณสําหรับ

งานวิจัย 
 

         

5.  งบอื่นๆ          

รวม          
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2.  รายจาย 

รายการ 
ป พ.ศ. ........ ป พ.ศ. ........ ป พ.ศ. ........ 

งปม. บกศ. หมายเหตุ งปม. บกศ. หมายเหตุ งปม. บกศ. หมายเหตุ 

1.  การเรียนการสอน/ฝก

อาชีพ 
     1.1 ดานการจัดการเรียน 
การสอน 
     1.2 ดานการบริหารจัดการ 
     1.3 ดานทรัพยากร 
     1.4 ดานสภาพแวดลอม 
     1.5 ดานกํากับติดตาม 

         

2. การพัฒนาบุคลากร 
    2.1 ดานทักษะวิชาชีพ 
    2.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.3 ดานการสอนครูวิชาชีพ 
    2.4 ดานการพัฒนาส่ือการสอน 
    2.5 ฯลฯ 

         

รวม          

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

บทบาทหนาท่ีผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 
 

 
 

 

 สรุปบทบาทหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ  ผูปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  

หนวยงานท่ีกํากับดูแล  ส่ือมวลชน  เปนตน  โดยเฉพาะบทบาทหนาท่ีของนักศึกษา  ควร

เขียนรายละเอียดเก่ียวกับขอกําหนดท่ีนักศึกษาควรปฏิบัติ    กฎระเบียบของวิทยาลัย  การ

รวมกิจกรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  การประเมินผล/รายงานเก่ียวกับนักศึกษา   
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1.  คณะกรรมการวิทยาลัย    

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

2.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

3.  ผูบริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

4.  ครู-อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

5.  ผูปกครอง 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

6.  ชุมชน 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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7.  สถานประกอบการ 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
 

8.  หนวยงานที่กํากับดูแล 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
9.  ส่ือมวลชน 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
บทบาทหนาท่ีของนักศึกษา 
 

1.  ขอกําหนดที่นักศึกษาตองปฏิบัต ิ
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

2.  กฎระเบียบของวิทยาลัย 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3.  การรวมกิจกรรม 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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4.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
5.   การประเมินผล/รายงานเกี่ยวกับนักศึกษา (ระเบียนความด)ี 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 การติดตาม  ตรวจสอบแผนงาน / โครงการ  / กิจกรรม 

 .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

 

 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

ในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ 

หมายเหต ุ

แผนงาน 

.........................................  

โครงการ 

.........................................  

กิจกรรม 

.........................................  

 

ฝาย  

................................ . 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

................................  

ปลายภาคเรียน 

ทุกๆ ภาคเรียน 

 

................. 

 การเขียนใหเห็นชัดเจนวา โครงการ / กิจกรรมใด ฝาย / ผูรับผิดชอบ ในการติดตาม 

กํากับ คือใคร โดยอาจนําเสนอในรูปของตาราง ดังนี้ 
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ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

 

ภาคผนวก 

 - รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 - หลักฐานการ.....ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่อนุมัติใหใชแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 - หลักฐานอื่น ๆ ที่จําเปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหนําเสนอวิธีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในประเด็นสําคัญและ

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตอนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ

 
 

 ในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติน้ันเปนส่ิง 

ที่กระทําไดยาก  ควรมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังน้ี 

 1.  การสรางการยอมรับ 

 2 .  การมอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ 

 3 .  การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี คือ 
 

 1.  การสรางการยอมรับ 

 สถานศึกษาสรางการยอมรับและพันธะผูกพันตอแผนพัฒนาการจัดการ

สถานศึกษาของสถานศึกษาเพราะจะทําใหเกิดความรวมมือและความผูกพันกับแผน 

ตระหนักในความรับผิดชอบของตนตอความสําเร็จของผูเรียน และรวมดําเนินการเพื่อให

เกิดการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงคที่กําหนดในข้ันตอนน้ี สถานศึกษาโดย

คณะกรรมการวางแผนทําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง 

ชุมชน   ผูมีสวนไดสวนเสียรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อใหการวางแผน

เปนไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดานอยางแทจริง โดยการจัดประชุม ประชา

ปรึกษา หรือประชาพิจารณ 
 

 2. การมอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตองระบุการมอบหมายความ

รับผิดชอบใหกับหนวยงาน / บุคคล ควรมีการสงมอบแผนใหกับฝายตางๆ ในสถานศึกษา

หัวหนางาน หัวหนาแผนก / สาขาวิชา ตลอดจนทีมงานอยางเปนทางการเพื่อผูปฏิบัติไดรับ

ทราบหนาที่ และขอบขายของงานที่ตองทํา     โดยทําเปนคําส่ังของสถานศึกษา 
 

 3.  การทําความเขาใจแผน 

 ผูปฏิบัติตองทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน ไดแก  

 3.1 เจตนารมณของสถานศึกษา ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  
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 3.2 เปาหมายของการพัฒนา โดยทําความเขาใจยุทธศาสตร เทคนิค วิธีการ

ใหมที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองจัดใหมีการอบรม ชี้แจง

จะชวยใหทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 3.3 แผนปฏิบัติการรายป ทําความเขาใจกิจกรรม / ข้ันตอน แนวทางการ

ประเมินความสําเร็จ และเตรียมข้ันตอนการดําเนินการในรายละเอียด  โดยมุงเห็นวาทํา

อยางไรจึงจะทําใหประสบความสําเร็จไดตามกําหนด  จะมีการประเมินผลและรายงานผล

การปฏิบัติงานอยางไร 

 3.4 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานบรรลุผล

สําเร็จตามแผนสรุปไดดังภาพ ข้ันตอนการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

สูการปฏิบัติ 
 

 
 

 

 

สรางการยอมรับ 

มอบหมายการปฏิบัติ

อยางเปนทางการ 

 

การทําความเขาใจแผน 

เจตนารมณของสถานศึกษา : วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย 
 

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิค 
 

แผนปฏิบัติการรายป 
 
การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บันทึกการมอบหมาย 

คําส่ังมอบหมาย 

กําหนดใหมีการประชุมครู บุคลากร ผูปกครอง  

ชุมชน  ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ชี้แจงอธิบาย แนวทาง/ทิศทางการพัฒนาตามแผน      

ท่ีกําหนด 
 

รวมแสดงขอคิดเห็น 



 

 

39 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ.   กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร,  

กระทรวงศึกษาธิการ . 2553. 

กรมอาชีวศึกษา.  คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.  ฝายสงเสริมการศึกษา, 

หนวยศึกษานิเทศก      กรมอาชีวศึกษา. 2545. 

ชฎาพร  เสารเจริญ.  การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

เทศบาลตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม.  การคนควาอิสระ, คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2548.  

ฝายแผนงาน.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม. 

เชียงใหม ,ฝายแผนงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม. 2553.  

ธงชัย  สันติวงษ.  การวางแผนเชิงกลยุทธ. กรุงเทพ  ไทยวัฒนาพานิช, พิมพครั้งที่  3.   

2540. 

ธงชัย  สันติวงษ.  องคการและการบริหาร. กรุงเทพ  ไทยวัฒนาพานิช, พิมพครั้งที่  11.     

                 2540 . 

นิพนธ  ปองโกเซ.  การพัฒนาความรวมมือของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดน

การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนชุม

พลโพนพิสัย  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย. คนควาอิสระ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2548. 

สุเทพ  ทองประดิษฐ.  เอกสารชุดการศึกษาทองถิ่นและการวางแผนการศึกษา.

มหาสารคาม: ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 2545. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558). กรุงเทพมหานคร, 

แม็ทซพอยท.  2554.  

อรทัย  พระสวาง.  ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนบานหนองดาน  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภ.ู  

คนควาอิสระ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2547. 



 

 

40  

 

 

คณะทํางาน 
 

1. นายมังกร  หริรักษ ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผน 
 

ประธานกรรมการ 

2. นางธีรวรรค  วระพงษสิทธิกุล ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

หนวยศึกษานิเทศก 
 

กรรมการ 

3. นางสาวอรนุช  สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

หนวยศึกษานิเทศก 

กรรมการ 

4. นางปรียา  ตันวิพัฒน ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

หนวยศึกษานิเทศก 

กรรมการ 

5. นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

หนวยศึกษานิเทศก 

กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวสมปอง  ตุมวารี นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

และวิชาชีพ 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 




	no1
	2. ปกคู่มือ
	คู่มือ�การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
	Slide Number 2

	คู่มือแผน 13 มิ.ย.54
	ขั้นตอนและวิธีดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา


	2. ปกคู่มือ
	คู่มือ�การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
	Slide Number 2


