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ค าชี้แจง 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพ

มาตรฐานสากล เป็นคู่มือส าหรับการบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและมี

มาตรฐานสากล ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะมีเนื้อหาหลักๆในเรื่องขององค์ประกอบการบริหารอาชีวศึกษา

เอกชนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศซึ่งได้ค้นพบจากงานวิจัยด้วยการ การศึกษาองค์ประกอบการบริหาร

อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลโดยการวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฏี 

นโยบาย ที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ 1)Thailand Quality Award – TQA  

2)Education Criteria for Performance Excellence- EdPEx 3)National Institute of Standards and 

Technology – NIST 4)The Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA 5)Singapore Quality 

Award - SQA และ 6)Thailand  Productivity Institute- TPI ได้องค์ประกอบการบริหารอาชีวศึกษา

เอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 8 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

2) การบริหารเชงิกลยุทธ์ 3)โครงสรา้งองค์กร  4) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 5)การ

มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  6)การบริหารงานวิชาการ  7) การบริหารงานทั่วไป และ 8) เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

 เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับ

จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล ในคู่มือเล่มนี้มีข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่องกลยุทธ์การบริหาร

อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งการที่จะบริหาร

สถานศกึษาให้มมีาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ได้มาตรฐานสากล จงึจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารที่ดีเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จกลยุทธ์การ

บริหารอาชีวศกึษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่  

กลยุทธ์ที่  1 เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม ่ในการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด

การศกึษาด้านอาชีวศกึษารูปแบบต่างๆร่วมกับสถานศกึษาที่มมีาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3  ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-

ล าพูน ด้วยการพัฒนาต้นแบบกลุ่มสถานศกึษาที่เป็นพลังสรา้งสรรคชุ์มชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในระดับ

สถานศกึษาและกลุ่มสถานศกึษาผา่นรูปแบบการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21        



 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อม

ส าหรับการปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหง่ชาติ พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มสีมรรถนะสูต่ลาดแรงงาน  

กลยุทธ์ที่ 7   ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งระดับสถานศกึษาและกลุ่มสถานศกึษา 
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ความน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาในระบบประเภทอาชีวศึกษาที่ดูแลโดยส านักงา น

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งสิ้นจ านวน 905 แห่ง จ าแนกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา

รัฐบาล 421 แห่ง และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 484 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, 2559)  โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย 4 

ประการ  คือ 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้

เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ

อาชีวศึกษา และ 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลัก        

ธรรมาภิบาล ทั้งนี้สอศ. ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ

เอกชนในด้านการบริหารงานด้านวิชาการและความร่วมมือ โดยมีจุดเน้นหนึ่งคือ การจัดการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล ข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นชี้ให้เห็นว่าประเด็นท้าทายหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษาของประเทศคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชนสู่

มาตรฐานสากลที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทโดยค านึงถึงกรอบ

แนวคิดส าคัญได้แก่ ความมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการสถานศกึษา  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      

การบริหารจัดการเพือ่ความเป็นเลิศ  

การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ เป็นระบบการบริหารงานที่สามารถสร้างศักยภาพในการ

แข่งขันให้กับองค์กร เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้ง เกิดคุณภาพที่

ยั่งยืนกับองค์กร ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทันต่อเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภายใน

และภายนอก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแบบอย่างและมีการแลกเปลี่ยนวิธีการวิธปฏิบัติที่เป็นเลิศให้กับ

องค์กรอื่น ๆ ด้วย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) ได้เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ซึ่งต่อมาได้มีการ

พัฒนามาเป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Perfprmance Excellence. EdPEx) โดยเนื้อหาในเกณฑ์คุณภาพเป็นข้อก าหนดของระบบการจัดการ

องค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผสานกับการบริหารจัดการด้วยค่านิยมหลักที่สร้างความ

ยั่งยืนให้กับองค์กรและเน้นให้ความส าคัญกับผูม้ีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น

เลิศ เป็นระบบการบริหารที่เน้นการพัฒนาให้เท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

ให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน  

การบริหารอาชีวศกึษาเอกชนในปัจจุบันผู้บริหารสถานศกึษาจงึจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหาร

สถานศกึษาที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ในระดับสากลจึงจะท าให้องค์กรอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของรัฐบาลหรือว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ปกครอง 

นักเรียน และชุมชน ยอมรับว่ามีการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
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จึงมีกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพ

มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการศกึษาที่เป็นเลิศและมีคุณภาพมาตรฐานสูง   
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องค์ประกอบการบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นความเปน็เลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ที่มา: จากการสังเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหารสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบการบรหิาร

อาชีวศึกษาเอกชนท่ีมุ่งเนน้ความ

เป็นเลิศ 

1. การน าองค์กรของผู้บริหาร

สถานศึกษา   

2. การวางแผนกลยุทธ์สถานศกึษา  

 

3. การจัดโครงสร้าง

องค์กร  ของสถานศกึษา  

4. การมุง่เน้นผูม้ีสว่น

เกี่ยวข้อง (นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน )   

5. การมุง่เน้นทรัพยากร

บุคคล ของสถานศกึษา  
 

6. การบริหารงาน

วิชาการ ของสถานศกึษา  

 

7. การบริหารทั่วไป 

ของสถานศกึษา  

8. เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการ

จัดการความรู้ 
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องค์ประกอบการบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นความเปน็เลิศตามแนวคิด

คุณภาพมาตรฐานสากล 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

1.1 ผูบ้ริหารระดับสูงของสถานศึกษามี

การก าหนดและพัฒนาทิศทางของ

สถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 

1.1.1  มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาระยะยาวโดยผู้บริหาร

ระดับสูงอย่างชัดเจน 

1.1.2  มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยค านึงถึงความ

ต้องการ/จ าเป็น เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของนักเรียน

ผูป้กครองและผู้เกี่ยวข้อง 

1.1.3  ให้ความส าคัญกับงานวิชาการเน้นให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

1.1.4  มีความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน าด้าน

วิชาการกับครูผูส้อนและบุคลากร 

1.2  การสื่อสารเพื่อให้บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจร่วมกันใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ของสถานศึกษา   

 

1.2.1  ก าหนดแผนปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันใน

วิสัยทัศนค์รอบคลุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ 

1.2.2  จัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจรว่มกันในวิสัยทัศน ์

ระดับองค์กร ระดับแผนก และระดับกลุ่ม ทั่วถึงทั้งองค์กร 

1.2.3  มีกระบวนการสื่อสารสองทางเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม

ระดับองค์กร ระดับแผนก และระดับกลุ่ม ทั่วถึงทั้งองค์กร 

อย่างตอ่เนื่อง 
1.3 มี ก ารมอบหมายอ านาจและ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรภายใน  

 

1.3.1  กระจายอ านาจให้กับผูบ้ริหารในระดับต่างๆ และ

บุคลากรภายในให้สามารถตัดสินใจและปฏิบัติงานแทนผูบ้ริหาร

ระดับสูงได้อย่างเหมาะสม 

1.3.2  จัดตั้งทีมงาน/คณะกรรมการ โดยผูบ้ริหารให้การ

สนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้มีความรูค้วามสามารถในงานที่

ได้รับมอบหมาย แล้วจึงมอบอ านาจในการตัดสินใจ 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ต่อ) 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

1.4  ผูบ้ริหารมีการทบทวนทิศทางและ

ติ ด ต า ม ผล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

สถานศกึษา   

 

1.4.1  ก าหนดตัวชีว้ัดของผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อ

การตดิตามและประเมินผลงาน 

1.4.2  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานระดับกลุ่มเป็น

รายสัปดาห์ 

1.4.3  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานในระดับแผนก/

ฝา่ย อย่างนอ้ยเดือนละครั้ง 

1.4.4  ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานระดับกลยุทธ์เป็น

รายภาคเรียนหรอืรายปีการศกึษา 

1.4.5  มีระบบรายงานผลการประเมินให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

1.4.6  ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศกึษาด้วยความ

เข้าใจและเอาใจใส่ 

1.4.7  มกีารพัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามอยู่ในระบบงาน

ประจ า 
1.5 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ

ปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

1.5.1  ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกระบบงาน และ

น าข้อมูลป้อนกลับและน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

1.5.2  ร่วมกันก าหนดเป้าหมายของทีมงานในแตล่ะงานให้

พัฒนาสูงขึน้เพื่อท้าทายความสามารถมากขึ้นทุกปี  

1.5.3  สนับสนุนให้บุคลากรได้เรยีนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้ง

ใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหเ้กิดขึ้นในองค์กร 

1.5.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยสร้างแรงบันดาลใจและ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรูแ้ละพัฒนาให้กับบุคลากรใน

องค์กร 

1.5.5  ส่งเสริมค่านิยมแห่งการเรียนรู ้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้
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1 . 6   ผู้ บ ริ ห า ร มี ส่ ว น ช่ ว ย เ ห ลื อ 

สนับสนุนกิจกรรมของสังคม ชุมชน 

และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

1.6.1  ใหค้วามส าคัญกับชุมชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่น

ร่วมช่วยเหลือสังคม/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

1.6.2  สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ และมีสว่นรว่มช่วยเหลือสังคม/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

1.6.3  กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งค าพูดและการกระท าที่

สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชน 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

2.1  สถานศกึษามีกระบวนการจัดท า

แผนกลยุทธ์ 

2.1.1  มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

สถานศกึษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT หรอืเทคนิคอื่นๆ

อย่างเหมาะสม 

2.1.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ พันธกิจ ของ

สถานศกึษาร่วมกันทั้งบุคลากรและผูเ้กี่ยวข้อง  

2.1.3  ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การที่ชัดเจนในการด าเนินงาน  

โดยกลยุทธ์สอดคล้องกับผลวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมของ

สถานศกึษา 

2.1.4  ก าหนดกลยุทธ์ระดับรองที่มคีวามสัมพันธ์กับกลยุทธ์

ระดับองค์กร 

2.1.5  ค านึงถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ

เสี่ยง ในการวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ 

2.2  สถานศกึษามีการปฏิบัติงานตาม

แผนกลยุทธ์  

 

2.2.1  น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีที่ก าหนดขัน้ตอน วิธีการ ผู้รับผดิชอบ และทรัพยากรที่

ใช้ในการด าเนินงานไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

2.2.2  ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยค านงึถึง

ความสอดคล้องกับบริบทโครงสรา้ง และ วัฒนธรรมองค์กร 
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2.3  สถานศกึษามีการควบคุมกลยุทธ์ 

 

2.3.1 ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จของการปฏิบัติตามกลยุทธ์

เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนผลการ

ด าเนนิงาน 

2.3.2 ติดตามผลการด าเนนิงานเป็นระยะ โดยใช้การประชุม

ร่วมกันทั้งในกระดับกลุ่ม ระดับแผนก/ฝ่าย ระดับองค์กร 

2.3.3 ประเมนิและสรุปผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ระดับ

กลุ่ม ระดับฝา่ย และ ระดับองค์กร เป็นประจ าทุกภาคเรียน 

2.3.4  ประเมินตนเองทุกปี โดยเน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากร

ภายในและคณะกรรมการสถานศกึษา 

2.3.5 ประเมนิผลส าเร็จในภาพรวมของสถานศกึษาโดยก าหนด

เป้าหมายรวมของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

2.4  สถานศกึษามีการทบทวนแผนกล

ยุทธ์ระยะยาว 

 

2.4.1  จัดให้มกีารทบทวนวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายของ

สถานศกึษา 

2.4.2  จัดให้มกีารวิเคราะห์สถานการณโ์ดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างน้อยปีละครั้ง 

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างองค์กร 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

3.1  สถานศกึษามีการจัดโครงสรา้ง

องค์การที่มีความคล่องตัว         

3.1.1 วิเคราะห์งาน ออกแบบงาน โดยจัดเป็นกลุ่ม ฝ่าย/แผนก 

ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานและภารกิจเฉพาะของสถานศกึษา 

3.1.2 มคีู่มอืการปฏิบัติงานโดยมีค าบรรยายลักษณะงานในทุก

ต าแหน่ง/หน้าที่ ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อแสดงการมอบหมาย

อ านาจหน้าที่และล าดับขั้นของการบังคับบัญชา 

3.2  โครงสรา้งองค์การของ

สถานศกึษามีช่องทางการสื่อสารและ 

การประสานงานที่ดี 

3.2.1 จัดท าแผนภูมกิารบริหารงานใหส้อดคล้องกับพันธกิจ 

และกลยุทธ์โดยค านงึถึงความรว่มมอืในองค์กรทั้งในแนวนอน

และแนวดิ่ง 

3.2.2 จัดบุคลากรครบตามต าแหน่งหน้าที่ที่ระบุในโครงสรา้ง

องค์กร 

3.2.3 จัดโครงสร้างการบริหารงานเอือ้ต่อการท างานแบบข้าม

สายงานเพื่อสง่เสริมให้เกิดความรว่มมอืระหว่างบุคลากรต่าง

สายงาน  
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องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

 3.2.4  ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนมีภารกิจในด้านการ

ปรับปรุงและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นการสง่เสริมวัฒนธรรม

แหง่คุณภาพภายสถานศกึษา 

3.3  สถานศกึษามีการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งองค์กร 

3.3.1 ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทและ

สถานการณข์องสถานศกึษา เพื่อความคล่องตัว 

3.3.2 จัดทีมงานที่มีสว่นผสมที่หลากหลายจากแผนกต่างๆเพื่อ

ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยมีการบริหารจัดการทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 4  การมุ่งเน้นนักเรยีน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

4.1 สถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับความ

ต้องการและความคาดหวังของ

นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้ผลผลติ และ

ผูเ้กี่ยวข้อง    

4.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต (สถาน

ประกอบการ/มาตรฐานวิชาชีพ) ความคาดหวังและความนิยม

ของนักเรียน ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวข้อง  

4.1.2 น าข้อมูลไปใช้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศกึษาที่

ตอบสนองความตอ้งการ ความคาดหวังและความนยิมของ

นักเรียน ผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้อง 

4.1.3 ใหค้วามส าคัญกับการรับฟัง และเรียนรู้ความตอ้งการ

ของผู้ใช้ผลผลติ นักเรียน ผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้อง โดยน ามา

ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

4.2 สถานศกึษามีการสร้างและจัดการ

ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง  

และผูใ้ช้ผลผลติ 

4.2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง

ของผู้เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อตอบสนองอย่าง

เหมาะสม 

4.2.2  มีหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการตาม

แผนการตอบสนองผู้เกี่ยวข้อง 

4.2.3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการกับ

ผูเ้กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

4.2.4  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบอย่าง

สม่ าเสมอ 

4.2.5  ร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษา (ผู้ปกครอง ผู้ใช้

ผลผลิต กลุ่มโรงเรียน สมาคม ชุมชน) เพื่อแสวงหาความ

ร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
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4.2.6  จัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

4.3  สถานศกึษามีการประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผูใ้ช้

ผลผลิต และผูเ้กี่ยวข้อง 

4.3.1  มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องครบทุกส่วน

อย่างเป็นระบบ 

4.3.2 น าผลประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาการด าเนินงาน 

4.3.3 จัดการขอ้ร้องเรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

5.1  สถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

การสรรหา คัดเลือก บุคลกร 

5.1.1 วางแผนอัตราก าลัง โดยแต่ละฝ่ายเสนอขออัตราก าลังที่

ขาดแคลน/ตอ้งการ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.1.2  สรรหาและคัดเลือกบุคลกร โดยค านึงถึงความเหมาะสม

และความคุ้มค่า 

5.1.3  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับงาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 

5.1.4  ใช้วิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน 

การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน การทดลองปฏิบัติงาน 

5.2  สถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

การศกึษา การฝึกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากร 

5.2.1 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานศกึษา และวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 

5.2.2 จัดให้มรีะบบพี่เลี้ยงแก่บุคลากรใหม ่อย่างเหมาะสม 

5.2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการส ารวจและวิเคราะห์หา

ความตอ้งการและจ าเป็นด้วยวิธีการตา่งๆอย่างเหมาะสม 

5.2.4 ให้บุคลากรทุกคนได้รับการศึกษา พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ คุณลักษณะ ทัศนคติและ

ค่านิยมร่วม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของ

องค์กร  

5.2.5 จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้อย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนา

บุคลากร 

5.2.6 อ านวยความสะดวกในด้านช่ัวโมงท างาน การลาหยุด

ช่ัวคราว และจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้บุคลากรที่ต้องการ

ศกึษาต่อ 

5.2.7  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ออ านายความสะดวกใน

การพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
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5.2.8  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่างๆระหว่าง

บุคลากรในสถานศกึษา เชน่ การเขียนบทความ  

5.2.9  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความรู้ และ

ทักษะต่างๆ ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรภายนอก 

5.3  สถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

5.3.1 มีแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่ชัดเจน เป็นที่เข้าใจและยอมรับของทุกฝา่ย 

5.3.2 ใ ช้บุคคลหลายกลุ่มเป็นผู้ประเมิน โดยเฉพาะผู้ที่

ปฏิบัติงานรว่มกันโดยตรง อย่างเป็นระบบ 

5.3.3 น าผลการประเมินเทียบกับมาตรฐาน/เป้าหมายที่ก าหนด

ไว้แล้วจัดล าดับผล เพื่อให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการพิจารณา

ความดคีวามชอบ 

5.3.4  แจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

และน าไปพัฒนาตนเอง 

5.4  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับ

บุคลากรในการมีส่วนร่วม มีการเสริม

พลังและมอบอ านาจในการตัดสินใจ 

5.4.1 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้มีความอิสระคล่องตัว 

สามารถตัดสินใจด าเนินงานและพร้อมรับผิดชอบต่อผลการ

ปฏิบัติงานของทีม 

5.4.2 มอบหมายอ านาจให้ผู้น าในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจ

ได้ โดยไม่ต้องรอผู้บริหารสั่งการแต่เพียงผู้เดียว 

5.4.3 จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงงานตามพันธกิจและเป้าหมาย 

5.4.4 บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และ

วิธีด าเนนิงานเพื่อจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

5.5  สถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

การสรา้งแรงจูงใจในการท างานและมี

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

5.5.1 จัดสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนให้อย่าง

หลากหลายนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น เครื่องแบบ 

การประกันชวีิต รางวัล เบีย้ขยัน โบนัส กองทุนต่างๆ 

5.5.2  เตรียมการล่วงหน้าเพื่อผลักดันบุคลากรก้าวขึ้นมารับ

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

5.5.3  ก าหนดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน เพื่อให้

บุคลากร มีขวัญและก าลังใจ มีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ ผูกพัน

กับองค์กร และ เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน 
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องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

5.6  สถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

ของบุคลากร 

5.6.1 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยใช้วิธีการที่

หลากหลาย  และน าสารสนเทศด้านความพึงพอใจมาวิเคราะห์

และพัฒนางาน 

5.6.2 มีกิจกรรมที่ดูแลให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย เป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีสุขลักษณะที่ด ี อย่างตอ่เนื่อง 

5.6.3 จัดสภาพแวดล้อมการท างาน ใหส้ะดวก ปลอดภัย มีวัสดุ

อุปกรณ์ ในการท างานอย่างเพียงพอ 

องค์ประกอบที่ 6  การบริหารงานวชิาการ 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

6.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้ผลผลติ  

 

6.1.1 ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพ/ มาตรฐานหลักสูตร  และสอดคล้องกับลักษณะ

เฉพาะที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา 

6.1.2 มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตร โดยใช้สารสนเทศในการ

ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนเป็นฐานในการ

เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงหลักสูตร 

6.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะการท างาน โดยมีการ

สร้างความร่วมมือกับภาคประกอบการและหรือ สมาคมวิชาชีพ

ในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมตดิตามประเมินผลหลักสูตร 

6.2 สถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม

ศักยภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 

6.2.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ  

6.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นพัฒนาสมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะวิชาชีพ  โดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ระหวา่งครูและผูเ้รียน 

6.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมให้นักเรียนได้ คิดวิเคราะห ์ 

ค้นคว้า สร้างความรู้จากการลงมอืปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

6.2.4 ให้ครูท าวิจัยช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ และนักเรียน 

6.2.5  ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้านการเรียนรู้มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมด้านการเรียนรู ้
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6.2.6 จัดกระบวนการให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และน า

หลักการพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) มาใช้สร้างความ

เข้าใจ และออกแบบการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความ

แตกต่าง 

6.2.7  จัดโครงการ/โปรแกรมพิเศษ/ชมรมที่ส่งเสริมศักยภาพ/

ความสามารถ/ความสนใจ ในด้านวิชาการ หรือการพัฒนา

สมรรถนะวชิาชีพให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6.2 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม

ศักยภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (ต่อ)  

6.2.8 จัดการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ ด้วยวิธีการที่

หลากหลายและเหมาะสมเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียน 

อาทิ การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติงาน

ในโครงการบริการวิชาชีพหรอืบริการชุมชน 

6.2.9 จัดการ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม/น า

องค์ความรู้ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการ

เผยแพร่นวัตกรรม ในรายวิชาโครงงาน  และวิชาอื่นๆ 

6.3 สถานศึกษามีการวัดและ

ประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ 

 

6.3.1  วางแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

ครบถ้วนครอบคลุมตามรายการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

6.3.2  สรุปผลการวัดและประเมินผลเป็นสารสนเทศส าคัญและ

น าผลที่สรุปมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน/หลักสูตร

อย่างตอ่เนื่อง 

6.3.3 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรยีนและผู้ปกครองรับทราบ เพื่อ

ร่วมกันวางแผนพัฒนาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

6.3.4 ทบทวน พัฒนา การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด วิธี

วัด และเครือ่งมอืวัดผล ให้เหมาะสม อย่างตอ่เนื่อง 

6.4 สถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็น

ระบบ  

 

6.4.1 ก าหนดปฏิทินการนิเทศตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา โดย

มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ

ครั้ง 

6.4.2 ใช้ผู้นิเทศหลายกลุ่ม เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

ได้แก่ ครูผู้สอนนิเทศกันเอง หัวหน้ากลุ่ม/แผนก ผู้บริหาร โดย

จัดการนเิทศอย่างเป็นระบบ 

6.4.3 ด าเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว้ โดยใช้รูปแบบการ

นิเทศภายในที่หลากหลาย 
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6.4.4  น าผลนเิทศมาใช้ในการสรา้งความเข้าใจ แนะน า ร่วมกัน

วางแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนา  

6.4.5  หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศ จัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการกลุ่มพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

6.5 สถานศกึษามีการจัดการสื่อและ

เทคโนโลยีการเรียนรู้ 

6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการใช้สื่อการเรียนรู้

ที่เหมาะสม ทันสมัย 

6.5.2 จัดระบบการบริหารและให้บริการกระตุ้นให้ครูใช้สื่อที่มี

อยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสทิธิผลสูงสุด 

6.5.3 จัดหา สื่อ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ

เหมาะสม และมีระบบบริหารจัดการการใช้สื่ออุปกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพ 

6.5.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเอื้อให้นักเรียนได้

ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ 

6.6 สถานศกึษามีการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 

6.6.1 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความ

เป็นพลเมืองโลกให้กับผูเ้รียนอย่างเหมาะสม 

6.6.2 จัดกิจกรรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ

ให้กับผูเ้รียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเท่าเทียม 

6.6.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยง 

สร้างภูมิคุม้กัน และคุ้มครองคุณภาพชวีิตของนักเรียน 

6.7 สถานศกึษามีการสร้างบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

6.7.1 จัดหาและพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ให้มี

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 

6.7.2 จัดหาและพัฒนา ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ให้บรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

6.7.3 พัฒนา ห้องสมุด/ศูนย์วิทยบริการให้มี อุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกและมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน อย่าง

เหมาะสม 

6.7.4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน/กลุ่ม/องค์กรอื่นๆ 

ทั้งภายในหรอืต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 7 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

7.1 สถานศึกษามีการออกแบบและ

บริหารอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ 

 

7.1.1 ออกแบบที่ค านึงถึงการใช้งาน ความปลอดภัย สวยงาม มี

การใชป้ระโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อการเรียนการสอน 

7.1.2 จัดให้อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสนับสนุน

จุดเน้นของสถานศกึษา 

7.1.3 พัฒนาระบบตรวจสอบ บ ารุงรักษา สภาพอาคารสถานที่ 

อุปกรณ์ และพื้นที่โดยรอบสถานศกึษาอยู่สม่ าเสมอ  

7.1.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก และความมีส านึกร่วม

ในเรื่องการใช้อาคารสถานที่อย่างปลอดภัย/สะอาด/เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

7.1.5  มีแผนงานป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ

อันตรายจากสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน 

7.2 สถานศกึษามีการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

7.2.1 ก าหนดชุมชนหลักที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ และมี

การศกึษา วิเคราะห ์จัดท าสารสนเทศของชุมชนไว้อย่างชัดเจน 

7.2.2 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันในการจัดการศึกษาและ

พัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน ในหลากหลายรูปแบบ 

7.3  สถานศกึษามีการสร้างเครือขา่ย 7.3.1 สร้างเครือข่ายกับ องค์กร หน่วยงาน สถาบัน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

7.3.2 จัดท าสารสนเทศของเครือข่าย เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการเครอืข่าย และประชาสัมพันธ์ขา่วสารในเครือขา่ย 

7.3.3 มีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา

กับเครือข่าย ในการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย และแนวปฏิบัติ

ในการด าเนินงานรว่มกัน 

7.3.4 ด าเนินงานร่วมกันตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีการร่วม

ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 
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องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

7.4 สถานศกึษามีการบริหารการเงนิ

อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7.4.1 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีคุณวุฒิเหมาะสมเกี่ยวกับ

การเงนิและบัญชรีับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นระบบ 

7.4.2 จัดท าบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบการเงิน

ประจ าปี ได้แก่ งบก าไรชาดทุนประจ าปี และงบดุล 

7.4.3 จัดท ารายงานประจ าเดือนแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ

สถานะทางการเงิน ได้แก่ งบก าไรขาดทุนประจ าเดือน กระแส

เงินสด บัญชธีนาคาร 

7.4.4 มีระบบตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต และรายงานการ

บริหารการเงนิต่อคณะกรรมการสถานศกึษา และ  ผู้ถือหุ้น 

องค์ประกอบที่ 8: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

องค์ประกอบย่อย ประเด็นด าเนินการ 

8.1 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการและ

การจัดการความรู ้

 

8.1.1  มีระบบการด าเนินงานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาที่

ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

8.1.2 มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย โดยตรงจาก

แหลง่ปฏิบัติ และแหลง่อื่นๆที่เชื่อถอืได้  

8.1.3 จัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นผลสรุป

รายงานของทุกส่วนงานไปยังผู้บริหารได้รับทราบอย่าง

เหมาะสม 

8.1.4   มีศูนย์สารสนเทศเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ และใช้ในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ 

8.1.5 มีระบบเครือข่าย เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

และก าหนดการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย 

8.1.6 มีการประมวลผลข้อมูลตามแผนงานเทียบกับเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ เพื่อติดตามการด าเนินงานและน าไปประกอบการ

วิเคราะหต์ัดสินใจ 

8.1.7 มีกระบวนการเทียบเคียงภายในหน่วยงาน และระหว่าง

เครือขา่ย เพื่อน าผลมาพัฒนาองค์กรอย่างตอ่เนื่อง 
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8.1.8 รวบรวมผลงานและกระบวนการที่ประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายและเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบใน

ช่องทางที่หลากหลาย 

8.1.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ใช้สารสนเทศ

เป็นฐานประกอบการตัดสินใจในองค์การ 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จตามองค์ประกอบการบรหิารอาชีวศกึษาเอกชนที่มุ่งเน้นความ

เป็นเลิศ ได้จากการเกบ็ข้อมูลโดยวิธีการลงภาคสนามสัมภาษณ์จริงจากวทิยาลัยท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานของอาชีวศึกษาเอกชน 

 

1. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งที่ตอ้งด าเนนิการดังนี้  

  1.1  ให้ความส าคัญกับงานวิชาการเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้กับนักเรียน 

  1.2  ก าหนดทิศทางการพัฒนาระยะยาวโดยผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน   

  1.3  ก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยค านึงถึงความต้องการ/จ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อ

ความคาดหวังของนักเรียนผูป้กครองและผูเ้กี่ยวข้อง 

  1.4 สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ และมีสว่นร่วมช่วยเหลอื 

สังคม/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 2. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ สิ่งทีต่้องด าเนินการดังนี้  

  2.1  ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบท

โครงสรา้งและวัฒนธรรมองค์กร 

2.2 น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดขัน้ตอน 

วิธีการก าหนดผูร้ับผิดชอบ และทรัพยากรที่ใชใ้นการด าเนินงานไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

2.3 มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศกึษา โดยใช้เทคนิคการ 

วิเคราะห์ SWOT หรอืเทคนิคอื่นๆอย่างเหมาะสม 

2.4  ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะโดยใช้การประชุมรว่มกันทั้งในกระดับกลุ่ม  

ระดับแผนก/ฝ่าย ระดับองค์กร และประเมินตนเองทุกปี โดยเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรภายในและ

คณะกรรมการสถานศกึษา 

 3. ด้านโครงสร้างองค์กร สิ่งท่ีต้องด าเนินการดังน้ี 

  3.1  วิเคราะห์งาน ออกแบบงานโดยจัดเป็นกลุ่มฝ่าย/แผนกที่ครอบคลุมขอบข่ายงาน

และภารกิจเฉพาะของสถานศกึษา 

3.2  จัดบุคลากรครบตามต าแหน่งหน้าที่ที่ระบุในโครงสร้างองค์กร 

3.3  จัดโครงสรา้งการบริหารงานเอือ้ต่อการท างานแบบข้ามสายงานเพื่อส่งเสริมให้ 

เกิดความรว่มมอืระหว่างบุคลากรต่างสายงาน 
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3.4  จัดท าแผนภูมิการบริหารงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์โดยค านึงถึง 

ความรว่มมอืในองค์กรทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง 

 4. ด้านการมุ่งเน้นนักเรยีน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง สิ่งที่ตอ้งด าเนินการดังนี้ 

  4.1  ร่วมมอืกับเครือขา่ยทางการศึกษา (ผูป้กครอง ผูใ้ช้ผลผลิต กลุ่มโรงเรียน สมาคม

ชุมชน) เพื่อแสวงหาความร่วมมอืในการสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

4.2  ให้ความส าคัญกับการรับฟังและเรยีนรู้ความต้องการของผูใ้ช้ผลผลิต นักเรียน  

ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

4.3  การศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการของผู้ใช้ผลผลติ(สถานประกอบการ/มาตรฐาน 

วิชาชีพ)ความคาดหวังและความนิยมของนักเรียน ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวข้อง 

4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการกับผูเ้กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  

น าผลประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาการด าเนินงาน 

 5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

  5.1  การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศกึษาและ 

วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 

  5.2  มีแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนเป็นที่เข้าใจและ 

ยอมรับของทุกฝา่ย 

  5.3  ใช้วธิีการคัดเลือกที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์  

 การสอบสอน การทดลองปฏิบัติงาน 

  5.4  ใช้บุคคลหลายกลุ่มเป็นผู้ประเมินโดยเฉพาะผูท้ี่ปฏิบัติงานรว่มกันโดยตรงอย่าง 

เป็นระบบ 

 6. ด้านการบริหารงานวชิาการ สิ่งที่ตอ้งด าเนินการดังนี้ 

  6.1  จัดการส่งเสริมการฝกึประสบการณด์้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียน   

6.2  จัดหาและพัฒนา ภูมิทัศนภ์ายนอกอาคารให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อ 

การเรียนรู้ 

6.3  ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพของ 

นักเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ/มาตรฐานหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษา 

6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการใชส้ื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมทันสมัย 
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 7. ด้านการบริหารงานทั่วไป สิ่งที่ตอ้งด าเนินการดังนี้ 

  7.1  การจัดท าบัญชีรายวัน บัญชแียกประเภทและงบการเงินประจ าปีได้แก่งบก าไร

ขาดทุนประจ าปีและงบดุล 

  7.2  จัดท ารายงานประจ าเดือนแจ้งให้ผูบ้ริหารรับทราบสถานะทางการเงินได้แก่ งบ

ก าไรขาดทุนประจ าเดือนกระแสเงนิสดบัญชีธนาคาร 

  7.3  จัดให้อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสนับสนุนจุดเน้นของสถานศึกษา 

  7.4  มีระบบตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อป้องกันการทุจริตตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจ

บัญชรีับอนุญาตและรายงานการบริหารการเงนิต่อคณะกรรมการสถานศกึษาและผูถ้ือหุน้ 

 8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ สิ่งที่ตอ้งด าเนินการดังนี้ 

  8.1  ระบบการด าเนินงานด้านสารสนเทศของสถานศกึษาทีชั่ดเจนและเป็นปัจจุบัน 

  8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ใช้สารสนเทศเป็นฐานประกอบการ

ตัดสินใจในองค์การ 

  8.3  รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยโดยตรงจากแหล่งปฏิบัติและแหล่งอื่นๆที่

เชื่อถือได้ 

  8.4  จัดท าเป็นผลสรุปรายงานของทุกส่วนงานไปยังผูบ้ริหารได้รับทราบอย่าง

เหมาะสม 
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แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยหลัก “เข้าใจ เขา้ถึง พัฒนา” 

 ผู้วิจัยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจ

เสียก่อนเข้าใจ ภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี

และวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือ

ท างาน ให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว   โดยที่เขาไม่เข้าใจ เรา  

ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้  “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้อง

เข้าถึง เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อ        เข้าถึงแล้ว  จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยาก

เข้าถึงเราด้วย  

          ดังนัน้ จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จ    

เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว

การพัฒนาจะเป็นการตกลงรว่มกันทั้งสองฝ่ายทั้งผูใ้ห้และผูร้ับ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างความเข้าใจ 

 

สร้างการเข้าถงึ 

 

 

ร่วมกันพัฒนา 

- อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในงานวิจัยวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย 

- สรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ผ่านมาตามขั้นตอนระเบียบ

วิธีวิจัย 

- กลยุทธ์ที่ได้จากการมสี่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศกึษา

เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน  

- สร้างการเข้าถึงโดยผูว้ิจัยอธิบายผลของการประเมินกล

ยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

- น าเสนอข้อมูลกลยุทธ์ที่พัฒนาขั้นเปรียบเทียบกับเกณฑ์

การประเมนิและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

- ร่วมกันพัฒนาโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่

ค้นพบจากการเก็บข้อมูลเพื่อท าให้กลยุทธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

- รว่มพัฒนาคู่มอืการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติในระดับ

กลุ่ม 

- ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนะแนวทางตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
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กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ที่ 1  เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

คนรุ่นใหม่ ในการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 

   นโยบาย 

   1) พัฒนาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

อาชีวศกึษา 

   2) พัฒนาการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ

หรอืนานาชาต ิ

   โครงการ/กิจกรรม 

   1) โครงการอบรมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

อาชีวศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 

   2) โครงการอบรมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ที่  2 บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ  

   นโยบาย 

   1) สร้างเครอืข่ายสถานศกึษาสนับสนุนการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาต่างประเทศ 

   2) ยกระดับงานวิชาการด้วยการเน้นภาษาอังกฤษ 

   3) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อรองรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ 

   โครงการ/กิจกรรม 

   1) โครงการความร่วมมอืแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถานศกึษาอาชีวศกึษาต่างประเทศ 

   2) โครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนด้วยมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

   3) โครงการพัฒนารายวิชาที่จะท าความร่วมมอืกับสถานศกึษาต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด้วยการพัฒนา

สถานศึกษาที่เป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

   นโยบาย 

   1) สร้างภาพลักษณ์นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและ

ชุมชน 

   2) ส่งเสริมความมีน้ าใจและจิตอาสาเพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

   3) เพิ่มมาตรการบทลงโทษส าหรับการใช้สื่อที่ไม่สร้างสรรค์เกิดผลกระทบความ

เสียหายใหแ้ก่สถานศึกษา 

   โครงการ/กิจกรรม 

  1) โครงการอาชีวศกึษาเอกชนฝีมอืชนคนสร้างชาติ (Fix it Center) 

  2) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน  

  3) โครงการอบรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้กับ

ผูเ้รียน 

 

กลยุทธ์ที่  4  จัดการศึกษาด้ วยการมุ่ ง เ น้นนักเรียนเรียน ผู้ ปกครองและผู้ เกี่ ยวข้อง 

ในระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

   นโยบาย 

1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียน 

2) สร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ครูเพื่อศษิย์  

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงหรอืชีวติจริงให้แก่ผูเ้รียน 

4) ปลูกฝังค่านิยมความเชื่อที่ดตี่อเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพใหผู้เ้รียน 

5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของผูเ้รียน ดว้ยการประเมินผลตามสภาพจริง 

6) พัฒนาความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้วยการร่วมมือของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนเชียงใหม่-ล าพูน 

   โครงการ/กิจกรรม  

   1) โครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

   2) โครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกันทั้งสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) 

   3) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม 

การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

  4) โครงการสัมมนาเส้นทางอาชีพให้ผูป้กครองและผูเ้รียนที่จะส าเร็จการศกึษา 

  5) โครงการอบรมครูเรื่องการการวัดและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
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  6) โครงการนิเทศการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

  7) โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-

ล าพูน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อม

ส าหรับการปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 

   นโยบาย 

   1) พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่

เป็นเลิศ 

   โครงการ/กิจกรรม 

   1) โครงการอบรมเรื่ององค์กรแห่งคุณภาพเพื่อการจัดการศกึษาที่เป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน 

  นโยบาย  

  1) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

  2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 

  3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างการเรียนแบบบริการชุมชน 

(Service Learning) 

  4) ระดมเครอืข่ายสถานประกอบการร่วมมือจัดการศกึษาแบบบูรณาการร่วมกัน 

  5) ส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใน

สาขาวิชาที่เปิดสอบ 

  6) เตรียมความพร้อมผูเ้รียนเป็นผูป้ระกอบการใหม่ 

  โครงการ/กิจกรรม 

  1) โครงการส่งเสริมภาษา ต่างประเทศระดับ 5 ดาว 

  2) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ STEM Education. 

  3) โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักศกึษาทุกคนในสถานศกึษา 

  4) โครงการสอบสมรรถนะรายช้ันปีที่ของนักศกึษาทุกสาขาวิชา 

  5) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศกึษาส าหรับนักศกึษาที่จะส าเร็จการศกึษา 

  6) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านการรักชาติ ท านุบ ารุง

ศาสนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ และด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  7) โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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  8) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการสถานศึกษามี

สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนโดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียน ไม่

เกิน 40 คน 

  9) โครงการครูชุมชนจากสถานประกอบการ 

  10) โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

  11) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยวิทยากรเช่ียวชาญจากสถาน

ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน 

 

กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา 

   นโยบาย 

   1) พัฒนาการเรียนการสอนใหท้ันต่อการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 
   2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริหารสถานศกึษายุคใหม่ 

   โครงการ/กิจกรรม 

   1) โครงการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ส าหรับการบริหารจัดการร่วมกัน

กลุ่มอาชีวศกึษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน 

   2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศของสถานศึกษาที่ทันสมัยเพื่อการบริหาร

สถานศกึษา 
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ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจกับมาตรฐาน

การศกึษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศกึษา 2561 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษา

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ(เพิ่มเติม) 

กลยุทธ์ที่ 1  เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการ

สร้ างสรรค์ งานวิ จัย  พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอน

อาชีวศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆ ร่วมกับ

สถานศกึษาที่มมีาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด้วยการพัฒนา

สถานศกึษาที่เป็นพลังสรา้งสรรคชุ์มชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียน

เ รี ยน  ผู้ ป กครองและผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นระดั บ

สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความ

เป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีสมรรถนะสู่

ตลาดแรงงาน 
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มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา  

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศกึษา   

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  

ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา (เพิ่มเติม)   

กลยุทธ์ที่  1  เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการ

สร้ างสรรค์ งานวิ จัย  พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอน

อาชีวศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด้วยการพัฒนา

สถานศกึษาที่เป็นพลังสร้างสรรคชุ์มชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียน

เ รี ยน  ผู้ ป กครองและผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นระดั บ

สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความ

เป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีสมรรถนะสู่

ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่  7 ยกระดับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ส นั บ ส นุ น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ทั้ ง ร ะ ดั บ

สถานศกึษาและกลุ่มสถานศกึษา 
  



27 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมอืในการสราง

สังคมแหงการเรียนรู  

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค งานวิจัย    

 

กลยุทธ์ที่  1  เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการ

สร้ างสรรค์ งานวิ จัย  พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอน

อาชีวศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆ ร่วมกับ

สถานศกึษาที่มมีาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด้วยการพัฒนา

สถานศกึษาที่เป็นพลังสรา้งสรรคชุ์มชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

ให้มคีวามสามารถในการท างานและพร้อมส าหรับ

การปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่

เป็นเลิศ 

 

 

 

               ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

             ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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