แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ฉบับปรับปรุง
(ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน้ า 1

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ในหมวด ๕ ส่ วนที่ ๑ การ
บริ หารและการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๗ ระบุ ไ ว้ว่า ให้ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนดพร้ อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาและดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง
วิท ยาลัย จึ ง ได้จดั ท าแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ฉบับปรังปรุ ง (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) ระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ฝ่ ายบริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้มีมาตรฐาน เพื่อบรรลุ เป้ าหมายของการจัดการศึ กษาของวิทยาลัยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย การจัดทา
SWOT ANALYSIS
คณะผูบ้ ริ หารวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาทุก คน สถานประกอบการ
และชุ มชน จึงได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ให้ตอบสนองกับความต้องการของทุกภาคส่ วน
คณะผู้จัดทา
มิถุนายน ๒๕๖๑
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คาชี้แจง
แผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับ ปรั ง ปรุ ง
(ตามกฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) ระยะ ๕ ปี จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระสาคัญประกอบด้วย ๓ ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบนั
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑)แผนภูมการบริ หารสถานศึกษา ๒)ข้อมูลด้านบุคลากร ๓)ข้อมูลด้านผูเ้ รี ยน
และผูส้ าเร็ จการศึกษา ๔)ข้อมูลด้านหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอน ๕)ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ๖)ข้อมูล
ด้านงบประมาณ ส่ วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชี วศึกษา มาตรฐานที่ ๓ การสร้าง
สั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู ้ ส่ ว นที่ ๓ ทิ ศ ทางและแนวทางการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วย ๑)วิสัยทัศน์ ๒)พันธกิ จ ๓)กลยุทธ์ ๔)พันธกิ จ กลยุทธ์ เป้ าประสงค์ แผนงาน โครงการ
ตัวชี้วดั ๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
คณะผูบ้ ริ หารวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาทุกคน สถานประกอบการ
และชุ มชน จึงได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ให้ตอบสนองกับความต้องการของทุกภาคส่ วน และเป็ นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ผลการจัด
การศึ กษาบรรลุ เป้ าประสงค์ของหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อหน่ วยงานที่ กากับดู แลสถานศึ กษา และการจัด
การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

หน้ า 3

สารบัญ
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่ วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่ วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก

หน้ า
5-13
14-53
54-88

หน้ า 4

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

ครงสร้ างการบริหารงานวิทยาลัย ทค น ลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ผู้รับ บอนุญาต

คณะกรรมการดา นินการวิทยาลัย
ผู้จดั การ

ผู้อานวยการ

รองผู้จดั การ
่ าย ุรการ-การ งิน









งานการเงิน
งานบัญชี
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานกองทุนกูย้ มื
เพื่อการศึกษา
งานธุรการ
งานธนาคารโรงเรี ยน
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

รองผู้จดั การ

ศูนยคอมพิว ตอร







งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริ การและ
ซ่อมบารุ ง
งานอบรมโปรแกรม
งานบริ การอินเตอร์ เน็ต
งานระบบเครื อข่าย
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

่ ายส่ อประชาสั มพัน
งานสื่ อประชาสัมพันธ์
ออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทั้งภายในและ
ภายนอก
งานสื่ อมัลติมิเดียเพื่อ
งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย
งานดนตรี
งานกากับติดตามและ
ประเมินผล

่ ายบริการการศึกษา









งานอาคารสถานที่
งานสาธารณูปโภค
งานยานพาหนะ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
งานพยาบาล
งานประกันอุบตั ิเหตุ
งานประชาสัมพันธ์
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

่ ายวิชาการ














่ ายทะ บียน

่ ายบริหารทัว่ ป

่ ายส่ ง สริมและพัฒนานัก รียนนักศึกษา

งานหมวด
 งานทะเบียน
การบัญชี และปฏิบตั ิสานักงาน  งานกากับติดตาม
การตลาด
และประเมินผล
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
สามัญแกนธุรกิจ
งานบริ หารวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
งานฝึ กงานนักเรี ยนนักศึกษา
งานนิ เทศการเรี ยนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอน
งานองค์การวิชาชี พ(งานชมรม)
งานวิชากิจกรรมลูกเสื อ
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานกากับติดตามและประเมินผล









งานสารวัตรนักเรี ยน
งานติดตามระเบียบวินยั
นักเรี ยนนักศึกษา
งานติดตามพ ติกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา
งานกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
งานระบบข้อมูลดูแล
นักเรี ยนนักศึกษา
งานหอพัก
งานกากับติดตาม
และประเมินผล







งานบุคลากร
งานนโยบาย และแผน
งานข้อมูลและสถิติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานกากับติดตามและ
ประเมินผล

่ ายกิจการนัก รียน
นักศึกษา
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งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกี า
งานกิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา
งานทุนการศึกษา
งาน นศท.
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ที่ตั้ง เลขที่ ๔๐๖ ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๔-๖๒๒๗ , ๐-๗๔๓๕-๗๕๔๗-๘ โทรสำร ๐-๗๔๓๕-๗๕๔๘
เว็บไซต์ www.usp.ac.th
E-mail : uspschool@hotmail.com
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ประวัติสถานศึกษา
วิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี อุ ด มศึ ก ษำพณิ ช ยกำร ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๔๐๖ ถนนธรรมนู ญ วิ ถี อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๔-๖๒๒๗ ,๐-๗๔๓๕-๗๕๔๗-๘
โทรสำร ๐-๗๔๓๕-๗๕๔๘ เว็บไซต์ www.usp.ac.th ผู้รับใบอนุญำต นำยสุพจน์ จันทรำช ผู้จัดกำร
นำยสุภำพ จันทรำช ผู้อำนวยกำร นำงกมรำ สะเตโช เป็นวิทยำลัยเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เปิดทำกำรสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๒ งำน ๑๕
๖/๑๐ ตำรำงวำ ประกอบด้วยอำคำรเรียนและอำคำรสำนักงำน จำนวน ๕ หลัง จำนวน ๘๘ ห้องเรียน
โรงอำหำร ๑ หลัง สนำมบำสเกตบอลและวอลเลย์บอล ๑ สนำม ลำนพักผ่อน ๔ แห่ง
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
นายสุพจน์ จันทราช
นายสุภาพ จันทราช
นางปราณี กลับศรี
นางสาวจารี หนูสิทธิ์
นางณัฎฐ์ธิดา รักษ์วงศ์
นายศุภวิชญ์ มณีโชติ
นายวิรัช จันทร์เกิด
นายสัมพันธ์ จันทราช
นายสุทธิพร จันทราช
นายสมภพ จันทราช
นางกมรา สะเตโช

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
(ผู้รับใบอนุญาต) ประธานกรรมการ
(ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการ
(ผู้แทนครู) กรรมการ
(ผู้แทนครู) กรรมการ
(ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ
(ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
(ผู้อานวยการ) กรรมการและเลขานุการ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
(คราวละ ๒ ปี)
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
๑ พ.ค.๒๕๖๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๓
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ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตากว่า
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
จานวน
สาขาวิชา/สาขางาน
(คน)

๑๒

๑๐

๒

๑๐

๒

-

-

๑๒

-

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการบัญชี

๑๑
๗
๑๕

๕
๔
๙

๖
๓
๖

๗
๕
๑๑

๔
๒
๔

-

-

๑๑
๗
๑๕

-

๑๑

๑๑

-

๑๑

-

-

-

๑๑

-

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วยฝ่าย

๕
๖
๕
๖

๓
๔
๓
๒

๒
๒
๒
๔

๔
๕
๔
๓

๑
๑
๑
๓

-

-

๕
๖
๕
๖

-

๒
๑๗

๑
๑๖

๑
๑

๒
๑๖

๐
๑

-

๖

๒
๑๑

-

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม/สาขาพาณิชยการ
-สาขาวิชาการบัญชี

(หมายเหตุ :- ครูผู้สอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับซ้า)
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จานวนบุคลากรทางการศึกษา
(สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของปีการศึกษาที่รายงาน)

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ-บันทึกข้อมูล
ฝ่ายธุรการและบัญชีการเงิน
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ-การเงิน
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานแนะแนว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ปฏิบัติบริหารงานทัวไป
รวม

จานวนคน

๑
๑
๕
๑
๒
๑
๑
๑
๘

หน้ า 8

๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
(สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐)
ชั้นปี
หลักสูตร/ประเภทวิชา
๑
๒
ระดับ ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
สาขาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
๑๑๒
๑๒๑
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๒๑
๑๑๐
- สาขางานการตลาด
๕๕
๘๑
- สาขางานภาษาต่างประเทศ
๑๖๕
๑๕๖
รวม ปวช.
๔๕๓
๔๖๘
ระดับ ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
๑๓๖
๑๕๖
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗๙
๔๗
สาขาวิชาการตลาด
๗๓
๗๑
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
๗๖
๗๙
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
๔๗
๖๕
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑
๒๓
รวม ปวส.
๔๒๒
๔๔๑
รวมทั้งหมด
๘๗๕
๙๐๙
จำนวนผู้เรี ยนจำแนกตำมระดับ สำขำงำน และชั้ นปี (ทวิศึกษำ)
ระดับ/สำขำงำน
ชั้นปี
๑
๒
ระดับ ปวช.
-สำขำงำน...............
-สำขำงำน...............
-สำขำงำน...............
รวมทั้งหมด
-

๓

รวม

๑๓๒
๑๐๖
๗๑
๑๒๘
๔๓๗

๓๖๕
๓๓๗
๒๐๗
๔๔๙
๑,๓๕๘

-

๒๙๒
๑๒๖
๑๔๔
๑๕๕
๑๑๒

๔๓๗

๓๔
๘๖๓
๒,๒๒๑
รวม

๓
-

-

-

-
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ระดับ ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
สาขาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการตลาด
- สาขางานภาษาต่างประเทศ
รวม ปวช.
ระดับ ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวน
ทวิภาคี

รวม
เทียบโอน

๑๒๘
๑๐๓
๖๗
๑๒๓
๔๒๑

๑๒๘
๑๐๓
๖๗
๑๒๓
๔๒๑

๑๕๑
๔๕
๖๗
๗๔
๖๓

๑๕๑
๔๕
๖๗
๗๔
๖๓

๒๒
๔๒๒
๘๔๓

๒๒
๔๒๒
๘๔๓

(๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
.
คน
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๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ปัจจุบันวิทยาเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เปิดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บั ญ ชี สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ธุ รกิ จ สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ และ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (รับผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.)
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.)
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บั ญ ชี สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ธุ รกิ จ สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ และ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (รับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า)
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๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

หน้ า 12

๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ
งบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละ หมายเหตุ

๑.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือสาหรับการเรียน
การสอน

๓,๕๔๑,๕๒๒.๐๐

๒๓.๔๙

๒.รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

๒๔๙,๒๑๕.๐๐

๑.๖๕

๓.รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทา การ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

๙๔๔,๑๓๕.๐๐

๖.๒๖

๔.รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน ๑,๘๗๑,๘๒๓.๐๐
การรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
๑,๖๐๙,๕๑๕.๐๐

๑๐.๖๘

๖.รายจ่ายสาธารณูปโภค

๑๓.๓๙

รวมรายจ่าย

๒,๐๑๘,๖๐๒.๐๐

๑๒.๔๑

๑๐,๒๓๔,๘๑๒.๐๐ ๖๗.๙๑
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ๒๑ ข้อประเด็นการพิจารณาการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง
ๆ ทีเกียวข้องกับสาขาวิช าที เรีย น หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฏี และหรือข้อเท็ จ จริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ดังนี้
๑.๑.๑ ระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น
(ฝ่ายทะเบียน)
คาอธิบาย จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามทีหลักสูตรกาหนดสาหรับ
ผู้เข้าเรียนทีเรียนแบบเต็มเวลา และผู้เรียนทีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษา
ตามแผนการเรี ย นที สถานศึ ก ษาก าหนดส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที เรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจานวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่นนั้น
การคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ =
X ๑๐๐
จานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน
สูตรคานวณ =

X๕
๘๐
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ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีเยียม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน้ า 15

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีเรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปี)(ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระภายในหนึงปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมายคือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษา
ทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัวไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงานที
ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล
สถานประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
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๔. สถานศึ ก ษามี จ านวนข้ อ มู ล ตอบกลั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั วไป จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย
๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไปเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง
ๆ ทีเกียวข้องกับสาขาวิช าที เรีย น หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฏี และหรือข้อเท็ จ จริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี) (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จากกลุ่ ม เป้ าหมายคื อ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปทางาน จาก
สถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั วไป ได้ แ ก่ ความรู้ แ ละทั ก ษะการสื อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ คนของแต่ละ
สาขาวิชาชีพ
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า
๓ ปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัวไปไม่น้อยกว่า ๑ คนของแต่ละสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
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๔. สถานศึ ก ษามี จ านวนข้ อ มู ล ตอบกลั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั วไป จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย
๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไปเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจาเป็นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะทีดี
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ดังนี้
๑.๒.๑ ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน
จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมี
ผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนทีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การคานวณ
จานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีสอบผ่านเกณฑ์ฯ
ร้อยละ =
X ๑๐๐
จานวนผู้เรียนทีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาฯ
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน
สูตรคานวณ =

X๕
๘๐

ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีเยียม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจาเป็นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะทีดี
๑.๒.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน
หนึ่งปี) (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระภายในหนึงปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมายคือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษา
ทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
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๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพจาก
สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปท างาน จากสถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจาเป็นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะทีดี
๑.๒.๓ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี) (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จากกลุ่ ม เป้ าหมายคื อ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปทางาน จาก
สถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่าง
ถูกต้อง ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ คนของแต่ละ
สาขาวิชาชีพ
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า
๓ ปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพไม่น้อยกว่า
๑ คนของแต่ละสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน
จากสถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ จาก
สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปท างาน จากสถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง

หน้ า 24

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิงแวดล้อม
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ดังนี้
๑.๓.๑ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายในหนึ่งปี)(ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระภายในหนึงปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมายคือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษา
ทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดั บ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลอย่ า งถู ก ต้ อ ง ด้ า น
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องภายในหนึงปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึ กษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา

หน้ า 25

๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์
จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึ กษาทีผู้สาเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์เฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง

หน้ า 26

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิงแวดล้อม
๑.๓.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
ไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี)(ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที ได้ ง านท า ศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จากกลุ่ ม เป้ าหมายคื อ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปทางาน จาก
สถานศึ ก ษาที ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามตามมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่าง
ถูกต้อง ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ทีได้งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ คนของแต่ละ
สาขาวิชาชีพ
๒. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้ทีได้
งานทาในสาขาทีเกียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า
๓ ปี
๓. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ไม่
น้อยกว่า ๑ คนของแต่ละสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไป
ทางาน จากสถานศึกษาทีผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์
จากสถานประกอบการ หน่วยงานทีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาทีผู้สาเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ (จานวนกีชุด)
หน้ า 27

๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์เฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง

หน้ า 28

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิงแวดล้อม
๑.๓.๓ ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช าชี พ ส่ ง เสริ ม ผู้ ส าเร็จ
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ & ฝ่ายวิชาการ & ฝ่ายส่งเสริมฯ)
คาอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งการเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิงแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม การดารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิงเสริมกากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกนอกหรือ
องค์กรภายนอก
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๔
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๔
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
๔. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูทีมีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ทีกาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานทีกากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้ หลั กสูต รฐานสมรรถนะที สอดคล้ องกับ ความต้ องการของผู้ เรี ย น ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิมเติมให้ทันต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๒.๑.๑ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหา
สาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีหรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม
วิชาเพิมเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงทีเชือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสือการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาทีพัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
๔. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๓ ปีครบ
ทุกสาขางานทีจัดการเรียนการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้ หลั กสูต รฐานสมรรถนะที สอดคล้ องกับ ความต้ องการของผู้ เรี ย น ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิมเติมให้ทันต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
๒.๑.๒ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนเทศการฝึกงาน
ของผู้ เรี ย นในสถานประกอบการ หน่ ว ยงานมี ก ารวั ด ผลการฝึ ก งานของผู้ เรี ย นร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพือ
นาผลไปปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมื อในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
หน่วยงาน
๔. สถานศึ ก ษามี ก ารวั ด ผลการฝึ ก งานของผู้ เรี ย นและมี ก ารสั ม มนาการฝึ ก งานร่ ว มกับ สถาน
ประกอบการหน่วยงานเพือนาผลไปปรับปรุง
๕. สถานศึ ก ษามี จ านวนข้ อ มู ล ตอบกลั บ ที มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที ฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเฉลีย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบ
กลับ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ทีกาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนือง เพือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรี ย นและวั ย ทางาน ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๒.๒.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
การส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้มีจานวนครูทั้งหมดเทีย บกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนั ง สื อ กคศ.ที ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวั น ที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนาว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
๒. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าทุ ก คนเป็ น ผู้ ที จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าทีสอนหรือ เป็นผู้ ทีได้เข้า รับการศึกษาหรือฝึก อบรม
เพิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีสอน
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษาฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีสอนไม่น้อยกว่า
๑๐ ชัวโมง
๔. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ มี จานวนบุค ลากรทางการศึก ษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
กคศ.ที ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
๕. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
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๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ทีกาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนือง เพือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรี ย นและวั ย ทางาน ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุนก ากั บดูแลให้ค รูจัด การเรีย นการสอนรายวิ ช าให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิ ชาที
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น สมบู รณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที หลากหลายและบู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม และคุ ณลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์แ ละปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งทุก
รายวิชาทีสอน
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
๔. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
๕. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึงประกอบด้วย
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค์
(๓) วิธีการดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิ เคราะห์ รายงานสรุป ผลเพื อน าความรู้ ทีได้จ ากการศึ กษาหรื อการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
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๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาทีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๒.๓.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (ฝ่ายบริการการศึกษา & งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสุภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ และมีการกากับดูแลในการจัดหา การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน ๙
ประเภท ได้แก่ข้อมูล ทัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้ อ มู ล ครุ ภั ณฑ์ ข้ อ มู ล อาคารสถานที และข้ อ มู ล พื้ น ฐานของจั ง หวั ด และมี ก ารน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เกียวข้องอย่างน้อย ๔ ประเภท
ระบบฐานข้ อ มู ล หมายถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื อ
บารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาทีต้องการและลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงามและปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและอืน ๆ ให้มีสภาพทีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ ทีเหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพคือ
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพือป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครืองลูกข่าย
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(๕) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสมาเสมอ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
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๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาทีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน (ฝ่ายธุรการและการเงิน)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือสาหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทาการประกวด การแสดงโครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ นวั ต กรรม
สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปีทั้ งนี้ไม่รวมค่าทีดินและ
สิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงานปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ของงบดาเนินการ
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ค วามรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวดการแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของงบดาเนินการ
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหา
กษัตริย์ ส่งเสริมการปกคาองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่ ง เสริ ม การด ารงตนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๒.๔ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส าคั ญ ที
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรือ หน่ ว ยงานที ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษามอบหมาย โดยความร่ ว มมื อ ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๒.๔.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
คาอธิบาย สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญ
ทีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือ
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญทีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญทีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี
๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการกิจกรรม
และเป้าหมายและดาเนินงานเพือให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
๔. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม
และเป้าหมายทีกาหนด
๕. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๒.๔ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส าคั ญ ที
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรือ หน่ ว ยงานที ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษามอบหมาย โดยความร่ ว มมื อ ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๔.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที
เกี ยวข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐและภาคเอกชนและมี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ทีสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลการทุกฝ่ า ยใน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ
เพือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๒. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๓.๑.๑ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
(ฝ่ายวิชาการ & ฝ่ายธุรการและการเงิน)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนสมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเกียวข้อง เพือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเกียวข้อง เพือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่วมมือใน
การจัดการศึกษาหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้าน
ใดด้านหนึงหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียน ไม่เกิน ๔๐ คน
๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที
จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลื อจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน ๑ ทุน ต่อผู้เรียนไม่
เกิน ๑๐๐ คน
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องในการบริจาคเงิน หรือ วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิงอืน ๆ อย่างใด
อย่างหนึง หรือหลายอย่าง เพือส่งเสริม สนับสนุน การจัดกากรศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ๕
รายการ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๑.๒ ระดั บ คุณภาพในการบริ หารจั ด การการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ หรื อทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม (ฝ่ายวิชาการ & ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ & ฝ่ายบริหารทั่วไป)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน
และมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารโดยใช้ แ บบประเมิ น มาตรส่ ว นประมาณค่ า
(Rating scale) ๑-๕
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ กิ จ กรรม และก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกสาขางานแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ ชุมชนสังคมโดยการมี ส่ว นร่ วมของครูแ ละบุคลากรทุกฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพือนาผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ
๕. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี ย
๓.๕๑-๕.๐๐
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทีสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ดังนี้
๓.๒.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา(ฝ่ายวิชาการ & ฝ่ายบริหารทั่วไป)
คาอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทา
โครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน
และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
๑. มีเป้าประสงค์
๒. มีการระบุปัญหา
๓. มีวิธีการดาเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
๕. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ทีได้จากการดาเนินการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทาและดาเนินการจัด
ประกวดจัดแสดงโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทาโครงการ สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
๔. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทีสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
๓.๒.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ)
คาอธิบาย สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช.๓ และระดั บชั้น
ปวส.๒ จัดทาโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอืน ๆ
และจั ด ให้ มี ก ารประกวดแสดงและเผยแพร่ ผ ลงาน รวมทั้ ง การน าผลงานไปใช้ ป ระโยชน์ ใน
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ
สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ เรีย นระดั บ ชั้ น ปวช.๓ และระดั บ ชั้ น ปวส.๒ จั ด ทาโครงการ
สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลีย ระดับชั้น
ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส.๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
๔. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม
๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ๓,๔ หรือ ๔,๕
รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ๑,๒ และ๓ หรือ ๔หรือ ๕
รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
๕ คะแนน ดีเยียม
๔ คะแนน ดีมาก
๓ คะแนน ดี
๒ คะแนน พอใช้
๑ คะแนน ปรับปรุง
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ส่วนที่ ๓
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาทีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ทีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการ ไว้ดังนี้
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดการศึกษาสายอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในระดับสากล โดยผู้เรียนยังคงความเป็นไทย
ที่ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้มาตรฐานจัดการศึกษาของวิทยาลัย”
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจทีสถานศึกษาจะต้องทาเพือให้ความคาดหวังทีกาหนดไว้ประสบ
ความสาเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพือระบุผลจากการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดพันธกิจเพือให้บรรลุซึงวิสัยทัศน์ทีกาหนด
ไว้ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความรู้ ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๕ บริการชุมชนทุกด้าน
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
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๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพือให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ทีกาหนดไว้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
๑ สร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพ
และคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพ
เอกชน
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๓ พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรเพือส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
๔ พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
๕ พัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงาน
๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือ
๑ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ศึกษาต่อตามความรู้ ความสามารถ
๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
ในสาขาวิชาทีตนเลือก
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๓ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๔ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๕ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๖ พัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
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ที่

พันธกิจ

๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะเพือการจัด
การเรียนการสอนทีมีคุณภาพ

๕ บริการชุมชนทุกด้าน

๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพ
หรือมาตรฐานการจัดการศึกษาทีดาเนิน
การโดยหน่วยงานต่าง ๆ

ที่
กลยุทธ์
๗ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการ
โครงการสิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
วิจัยของผู้เรียน
๑ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๒ พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียน
การสอน
๓ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการ
โครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
วิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๑ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วย
งานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพือการ
บริหารจัดการศึกษา
๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชนสังคม
๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที
ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
๓ พัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา

หมายเหตุ : สถานศึกษากาหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจทีสถานศึกษากาหนด
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๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ด มศึ ก ษาพณิ ช ยการ ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา เพื อก าหนดทิ ศ ทางและแนวทางในการขั บเคลื อนคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพือให้บรรลุซึงวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือสร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นทียอมรับของสถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ เพือสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นทียอมรับของสถานประกอบการชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นทียอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีจานวน ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จ
การศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกว่า๓ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ
๒.๓.๑ เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะทีดีจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
๒.๔.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้ให้เป็นทียอมรับขอบ
สถานประกอบการ ชุนชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๔.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
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๒.๕.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานให้เป็นทียอมรับของสถาน
ประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๕.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ ๒
ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชา
ที่ตนเลือก
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีการพัฒนาคุณภาพด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัวไปตามสาขาวิชาชีพทีตนเลือก
๑.๒ เพือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาทีตนเลือก
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถใน
สาขาวิชาทีตนเลือก
มีจานวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัวไป(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป(ผู้สาเร็จ
การศึกษาภายใน๑ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๓.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัวไป(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป(ผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
๒.๔.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๕.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)
๒.๕.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑
ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๖.๑ เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกว่า๓ปี)
๒.๖.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
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๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า๓ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๗ กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
๒.๗.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริหารจัดการโครงการสิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
๒.๗.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาการดาเนินงาน ในการบริหารจัดการโครงการสิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือวิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สาคัญทีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
๑.๒ เพือวิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษา
มีทักษะทีจาเป็นในศตวรรษที ๒๑
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
มีจานวน ๑ กลยุทธ์ คือ
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
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๑. วิทยาลัยมีผลการพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๒ เพือพัฒนาการบริหารจัดการให้มีโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพือการจัดการ
เรียนการสอนทีมีคุณภาพ
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีระบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม
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๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ ๕ บริการชุมชนทุกด้าน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือวิทยาลัยได้รับการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
๑.๒ เพือให้วิทยาลัยมีการสนับสนุนบริการชุมชนทุกด้าน
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๕ บริการชุมชนทุกด้าน
มีจานวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพือการบริหารจัดการศึกษา
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพือการบริหารจัดการศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพือการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
หน้ า 64

๒.๒.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการวิชาชาการและ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคมมีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษา
ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพทีดาเนินการศึกษาทีดาเนินการ
โดยหน่วยงานต่าง ๆ
๑.๒ เพือส่งเสริมให้วิทยาลัยได้มาตรฐานการจัดการศึกษาทีดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานทีด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาคารสถานทีด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสานสนเทศ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานทีด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
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๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๓.๑ เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
ที่ แผนงาน โครงการ
๑

โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทีมี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
ที่ แผนงาน โครงการ
๑

โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทีมี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า๓ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะทีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ที่ แผนงาน โครงการ
๑

โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที
พึงประสงค์

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรู้และ
สมรรถนะทีดีจาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพือส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
วิทยาลัยมีกิจกรรม
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ//
เสริมหลักสูตรพัฒนา
ฝ่ายกิจการ
ทักษะชีวิตและทักษะ
นักเรียนฯ//
วิชาชีพส่งเสริมผู้เรียน
ฝ่ายส่งเสริมฯ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

หน้ า 69

๓.๔ การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
ที่ แผนงาน โครงการ
๑

โครงการพัฒนา
หลักสูตรแผนการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
หลักสูตรแผนการเรียนรู้ให้
เป็นทียอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีหลักสูตร
แผนการเรียนรู้ทีผ่าน
การพัมนาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
พัฒนาหลักสูตร
แผนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ

หน้ า 70

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
ที่ แผนงาน โครงการ
๑

โครงการพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงาน

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงานให้
เป็นทียอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
นักเรียนนักศึกษามีผล
การฝึกงานอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากเป็นที
ยอมรับของสถาน
ประกอบการชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
ฝึกงานของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ

หน้ า 71

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่
๑

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพ เพือให้วิทยาลัยมีผู้สาเร็จ
ของผู้สาเร็จการศึกษา การศึกษา สาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การจบการศึกษา
ทีหลักสูตรกาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียนแรก
เข้าของรุ่น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ร้อยละ ร้อยละ
ของจานวนผู้สาเร็จ ๗๖
๗๗
การศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่น

๒๕๖๓
ร้อยละ
๗๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายทะเบียน
๗๙
๘๐

หน้ า 72

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผูส้ าเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไปจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัวไป
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน๑ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ

หน้ า 73

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไปจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า๓ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัวไป
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัวไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ

หน้ า 74

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่

แผนงาน โครงการ

๑

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผู้เรียนที
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนทีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงาน
ที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ผู้เรียนทีผ่านเกณฑ์การ ๘๐
๘๑
๘๒
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนดจาก
การเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก

ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ
๘๓
๘๔

หน้ า 75

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน๑ปี)
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน ๑ ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน ๑
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน ๑ ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน ๑ ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า๓ปี)
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า๓ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที
เกียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีมีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า๓ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานในการบริหาร
จัดการโครงการ สิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนทีมีคุณภาพ

เป้าหมาย
ผู้เรียนทาโครงการ
สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
บริหารจัดการโครงการ
สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีมาก
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดและจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องตาม
นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีการ
ดาเนินงานการจัด
การศึกษาทีสอดคล้อง
ตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
จัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที
จาเป็นในศตวรรษที ๒๑

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผล
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานการจัด
การศึกษาทีสอดคล้อง
ตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
จัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที
จาเป็นในศตวรรษที
๒๑

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายบริหาร
ทัวไป
(และทุกฝ่าย)
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หมายเหตุ :ทักษะแห่ งศตวรรษที่ ๒๑
๑.ความรู ้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ๒. ความรู ้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
๓. ความรู ้ดา้ นการเป็ นพลเมือง (Civic Literacy) ๔. ความรู ้ดา้ นสุขภาพ (Health Literacy) ๕. ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม (Environmental Literacy)
 ทักษะด้ านการ รียนรู้ และนวัตกรรม จะเป็ นตัวกาหนดความพร้อม ของนักเรี ยนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบนั ได้แก่
๑. ความริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๑.๑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ๑.๒ ทางานกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ ๑.๓ การสร้างนวัตกรรม
๒. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา ๒.๑ การให้เหตุผลอย่างมีประสิ ทธิผล ๒.๒ การใช้การคิดอย่างเป็ นระบบ ๒.๓ การพิจารณาและการตัดสิ นใจ
๓. การสื่ อสารและการร่ วมมือ ๓.๑ สื่ อสารอย่างชัดเจน ๓.๒ การร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
 ทักษะด้ านสารสน ทศ ส่อ และ ทค น ลยี เนื่องด้วยในปัจจุบนั มีการ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้ รี ยนจึงต้องมี ความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและปฏิบตั ิงาน ได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู ้ในหลายด้าน ดังนี้
๑. ความรู ้ดา้ นสารสนเทศ ๑.๑ การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ ๑.๒ การใช้และการจัดการสารสนเทศ
๒. ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อ ๒.๑ การวิเคราะห์สื่อ ๒.๒ การผลิตสื่ อ ๒.๓ การพิจารณาและตัดสิ นใจ ๒.๔ การแก้ปัญหา
๓. ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ๓.๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 ทักษะด้ านชีวติ และการทางาน ในการดารงชีวติ และทางานในยุคปั จจุบนั ให้ ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาทักษะชีวติ ที่สาคัญดังต่อไปนี้
๑. ความยืดหยุน่ และการปรับตัว ๑.๑ ความยืดหยุน่ ๑.๒ การปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๒. การริ เริ่ มสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง ๒.๑ การวิเคราะห์สื่อ ๒.๒ การผลิตสื่ อ ๒.๓ การพิจารณาและตัดสิ นใจ
๓. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ๓.๑ มีปฏิสมั พันธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพกับผูอ้ ื่น ๓.๒ ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย
๔. การเป็ นผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ (Accountability) ๔.๑ การวิเคราะห์สื่อ ๔.๒ การผลิตสื่ อ
๕. ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (Responsibility) ๕.๑ แนะนาผูอ้ ื่นได้ ๕.๒ รับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น

หน้ า 80

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากรครู ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกาหนดด้าน
อัตรากาลัง ด้าน
การศึกษาทีจบสัมพันธ์
กับรายวิชาทีสอน ด้าน
การอบรมพัฒนาความรู้
ด้านการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากรครู ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกาหนด
ด้านอัตรากาลัง ด้าน
การศึกษาทีจบสัมพันธ์
กับรายวิชาทีสอน ด้าน
การอบรมพัฒนา
ความรู้ ด้านการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องมีคุณภาพในระดับ
ดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายบริหาร
ทัวไป

หน้ า 81

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่
๑

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาครูอย่าง เพือให้วิทยาลัยมีครูทีได้รับ
เป็นระบบด้านการ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ครูได้รับการพัฒนาอย่าง ครูได้รับการพัฒนา
เป็นระบบด้านการ
อย่างเป็นระบบด้าน
จัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพในระดับ
ดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ

หน้ า 82

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานในการบริหาร
จัดการโครงการ สิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา อย่างมี
คุณภาพ

เป้าหมาย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา จัดทา
โครงการ สิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยทีสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
บริหารจัดการโครงการ
สิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา
มีคุณภาพระดับดีมาก
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่าย
วิชาการ//
ฝ่ายบริหาร
ทัวไป

หน้ า 83

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๕ บริการชุมชนทุกด้าน
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริการชุมชนทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพือ
การบริหารจัด
การศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีการ
ประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพือการ
บริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
วิทยาลัยมีการประสาน วิทยาลัยมีการประสาน ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความร่วมมือ กับสถาน ความร่วมมือ กับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบการ
ทีเกียวข้องทั้งภาครัฐ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
และเอกชนเพือการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
บริหารจัดการศึกษา
เพือการบริหารจัด
อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีมาก ดีมาก ฝ่าย
วิชาการ//
ฝ่ายธุรการ
และการเงิน

หน้ า 84

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๕ บริการชุมชนทุกด้าน
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริการชุมชนทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
ที่
๑

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
โครงการบริการวิชาการ เพือให้วิทยาลัยมีโครงการ วิทยาลัยมีโครงการการ วิทยาลัยมีโครงการการ ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม
และวิชาชีพหรือทา
การบริการวิชาการและ
บริการวิชาการและ
บริการวิชาการและ
ประโยชน์ต่อชุมชน
วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อ วิชาชีพ หรือทา
วิชาชีพ หรือทา
สังคม
ชุมชนสังคม
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ประโยชน์ต่อชุมชน
ทุกด้านอย่างมีคุณภาพ สังคม
ทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายวิชาการ//
ฝ่ายกิจการฯ//
ฝ่ายบริหาร
ทัวไป

หน้ า 85

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
อาคารสถานทีครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานทีครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที
ครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที
ครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายบริการ//
ฝ่ายวิชาการ
งานศูนย์
คอมฯ
(งานพัสดุ)

หน้ า 86

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการด้าน
การเงิน

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านการเงินอย่างมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านการเงินอย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายธุรการ
และการเงิน

หน้ า 87

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่
๑

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดทาแผนบริหาร
จัดการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือให้วิทยาลัยมีระบบการ
จัดทาแผนบริหารจัด
การศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

วิทยาลัยมีแผนบริหารจัด วิทยาลัยมีแผนการ
การศึกษาอย่างมี
บริหารจัดการศึกษา
คุณภาพ
อย่างมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดีเยียม ดีเยียม ดีเยียม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ดีเยียม ดีเยียม ฝ่ายบริหาร
ทัวไป
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