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คานา
แผนพัฒนาการจัดการศึ กษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บ ทที่ จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างสุรินทร์ ในระยะ 5 ปี (2562 - 2566) จัดทาขึ้นโดยความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะผู้บ ริห าร ครู บุคลากรทุก ฝ่าย นัก เรียน นัก ศึกษา คณะกรรมการสถานศึก ษา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (2562 - 2566) ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

คาชี้แจง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มีการพัฒนาบทบาทหน้าที่และภารกิจของการจัดการศึกษาด้านการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสู ตรประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม และการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาหลัก
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ภายใต้วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ถึ ง จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น ที่ น าไปสู่ ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ได้
ทาการศึกษาข้อมูลและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
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ตอนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1. ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
วิท ยาลัยสารพั ดช่างสุรินทร์ สัง กั ด อาชีวศึก ษาจัง หวัดสุรินทร์ ส านัก งานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สร. 651 เนื้อที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา สถานที่ตั้งเลขที่ 778 ม. 20 ถนนสุรินทร์ปราสาท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ผู้ริเริ่มจัดทาโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ คือ นายถาวร
ชุปวา อดีต ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (อศจ.
สุรินทร์) ได้เริ่มดาเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2533
ต่อมาปี พ.ศ. 2535 นายถาวร ชุปวา ได้ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โครงการ
ดังกล่าวจึงหยุดชะงักไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัดสุรินทร์ ได้ดาเนินการเรียกร้อ งและผลักดันให้สานัก งานคณะกรรมการกา รอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น)
กระทรวงศึก ษาธิการ จัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ขึ้น เนื่องจากจัง หวัดสุรินทร์เ ป็นจังหวัดชายแดนที่ มี
ความสาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังไม่มีสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย
สารพัดช่าง อีกทั้งประชาชนจานวนมากมีความต้องการฝึกอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งยกระดับ
รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2536 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ทาบันทึกถึงอธิบดีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้พจิ ารณาจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ตาม
เหตุผลและข้อเรียกร้องของนายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์
อาภรณ์เทวัญ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2537 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ลาดับที่ 9 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับงบประมาณปี 2537 รวมทั้งสิ้น 29,400,000.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่
แสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการก่อสร้าง โดยได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 และสิ้นสุด
ตามสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2539 วิทยาลัยฯ เปิดทาการสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2539
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ขนาดและที่ตั้ง
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด ชุมชนบ้านหนองโตงพัฒนา
ทิศใต้
จด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทิศตะวันออก จด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทิศตะวันตก จด สานักงานทางหลวงชนบทสุรินทร์
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพ
เกษตรกรรม ทานา มีรายได้ต่า จึงมีฐานะยากจน ประชากรประกอบด้วยชายไทย ลาว เขมร และส่วย
นับถือศาสนาพุทธ
ข้อมูลเฉพาะ
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางลีลา หมายถึง ความเป็นศิริมงคลของสถานศึกษา และเป็น
สัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากงานแสดงของช้าง งาและงวงช้างเป็นสัญลักษณ์แทนจังหวัดสุรินทร์
ลวดลายไทย หมายถึง ความประณีตอ่อนช้อย และศิลปะของไทย เฟืองที่อยู่เบื้องหลัง “พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์
จางวาง (เชียงปุม)” เจ้าเมืององค์แรก หมายถึง การไม่หยุดนิ่งการก้าวไปข้างหน้าตามกระแสโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
โดยภาพรวม หมายถึง การราลึกถึงผู้สร้างเมืองสุรินทร์ และผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน

3
ดอกไม้ประจาสถานศึกษา คือ ดอกแก้ว เป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอม ผลิดอกได้ตลอดปี
หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของวิทยาลัยและความมั่นคง
สม่าเสมอในการทาความดี
สีม่วง – เหลือง
สีม่วง หมายถึง สีแห่งการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ ทางปรัชญา เป็นสีแห่งความอบอุน่ ใจ สุภาพ อ่อนโยน
เป็นผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดี และหมายถึงการเริม่ ต้นการบุกเบิก
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งการไม่หยุดนิง่ การก้าวไปข้างหน้า เป็นสีแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึง่ กันและกัน และ
หมายถึงคุณธรรมความถูกต้อง
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

4
1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1.2.1 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

4
6
6
1
3
4
2
3
32
4
2
1
2
40

ผู้ชานาญการ

ผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชายานยนต์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
แผนกวิชานวดแผนไทย
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
รวมผู้บริหารและครูทงั้ สิ้น

ครูพิเศษสอน

จานวน
(คน)

พนักงานราชการ

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

สถานภาพ

4
2
3
1
1
1
1
13

2
2
1
1
2
2
1
11

2
1
1
1
1
2
3
2
13

1
2
3

4
6
6
1
2
4
2
2
2
3
32

1
1
1
2
1
2
8

1
1

2
1
1
2
6

1
5
5
1
3
2
2
3
2
4
2
30

1
2
3

ที่มา งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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1.2.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
สถานภาพ
พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
ประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ (นักการ,ยาม)
งานทะเบียน
พนักงานขับรถ
รวม
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลและการค้าฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
รวม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานโครงการพิเศษฯ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
รวม

ข้าราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

จานวน
(คน)

1

-

-

-

1

2
1
2
4
2
2
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1
2
4
2
2
14

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

2

-

-

-

2

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

2

-

-

-

2
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สถานภาพ
ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานเทียบโอนประสบการณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวัดผลและประเมินผล
รวม
รวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

พนักงานราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

จานวน
(คน)

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

3
21

-

-

-

3
21

ที่มา งานบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.1 จานวนผู้เรียนประจาปีการศึกษา 2561 จาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ชั้นปี
1
ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

รวม
ทั้งสิ้น

ทวิภาคี

3

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

2

30

19

-

-

-

8

7

-

-

-

33

7

-

-

-

104

-

54

-

-

-

-

18

-

-

-

-

18

-

-

-

90

15

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

-

-

-

14

49

11

-

-

-

-

5

-

-

-

-

13

-

-

-

-

29

ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

7
ชั้นปี
1
ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

เทียบโอน

ด้อยโอกาส

รวม
ทั้งสิ้น

ทวิภาคี

3

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

2

19

-

-

-

-

8

-

-

-

-

23

-

-

-

-

50

19

-

-

-

-

10

-

-

-

-

13

-

-

-

11

53

-

10

-

-

-

-

5

-

-

-

4

-

-

-

19

38

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

94

83

-

-

-

41

38

-

-

41
41

96

-

-

-

15
59

56
477

-

30

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

14

-

-

-

-

15

-

3

-

-

-

-

-

-

32

-

15

-

-

-

-

16

-

10

-

-

-

-

-

-

41

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

10
11
-

-

50

-

-

6
15
-

-

3
13
48

-

-

-

-

-

-

19
39
48

สาขางานอาหารและโภชนาการ

-

9

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

รวมนักศึกษา ระดับ ปวส.
รวมผู้เรียนจานวนทั้งสิ้น

0 98
94 181

-

-

-

- 80
41 118

-

77 77 41

96

-

-

-

59

255
732

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์

รวมนักเรียน ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
ประเภทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ที่มา งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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1.3.2 จานวนผู้เรียนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
132
45
94
26
125
55
351
126
74
24
89
68
163
92
514
218
-

รวม
ชาย
132
94
125
351
74
89
163
514

หญิง
45
26
55
126
24
68
92
218

ทั้งหมด
177
120
180
477
98
157
255
732

1.3.3 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางานและชั้นปี (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมผู้เรียนจานวนทั้งสิ้น
ที่มา งานทะเบียน ณ 1 พฤศจิกายน 2561

1

ชั้นปี
2

3

-

4
10
14
28

6
6
12

รวมทั้งสิ้น
4
16
14
6
40
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1.3.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปกติ / ทวิภาคี / ทวิศึกษา / เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

1

ชั้นปี
2

3

-

-

4
1
8
4
5
12
34

4
1
8
4
5
12
34

-

11
3
12
7
9
17
47
106
106

34

11
3
12
7
9
17
47
106
140

รวมทั้งสิ้น

ที่มา งานทะเบียน ณ 1 พฤศจิกายน 2561

1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้ทาการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย เปิดทาการเรียนการสอนรายวิชาหลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียนและตามความต้องการของชุมชนตั้งแต่ 3 - 225 ชั่วโมง
2. หลักสูตรพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
3. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
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4. หลักสูตรสาหรับฝึกอบรม/บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
5.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
5.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
5.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
5.1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
5.1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ประเภทวิชาพาณิชกรรม
5.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
5.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.3 ประเภทวิชาคหกรรม
5.3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
5.4 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
5.4.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานพืชศาตร์
5.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5.5.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ระบบทวิภาคี)
6.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
6.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
6.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
6.1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
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6.1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ประเภทวิชาพาณิชกรรม
6.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
6.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.3 ประเภทวิชาคหกรรม
6.3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
6.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.4.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ระบบทวิภาคี)
7.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
7.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
7.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
7.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
7.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
7.2 ประเภทวิชาพาณิชกรรม
7.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
7.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
7.3 ประเภทวิชาคหกรรม
7.3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
นอกจากวิทยาลัย ฯ จะเปิดทาการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯ ได้นาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นหลากหลายรายวิชาต่าง ๆ ไปฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ ชุมชนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
เช่น งานมหกรรมถนนอาชีพ ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติในเรือนจาจังหวัดสุรินทร์ ฝึกวิชาชีพแก่คนพิการ
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ฝึกอาชีพตามโครงการเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการ 108 อาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 15 หลัง มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน/
ศูนย์วิทยบริการ ทั้งสิ้น 104 ห้อง ได้แก่
1. อาคารสานักงานและหอประชุม
จานวน 1 หลัง ปี 2539
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (44 ห้อง)
จานวน 2 หลัง ปี 2539
3. บ้านพักผู้บริหารระดับ 7 - 8
จานวน 1 หลัง ปี 2539
4. บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย (18 ห้อง)
จานวน 3 หลัง ปี 2539
5. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (6 ห้อง)
จานวน 3 หลัง ปี 2539
6. โรงอาหารเอนกประสงค์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 816 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง ปี 2547
7. ลาน คสล. หนา 10 ซม. ขนาด 1,500 เมตร
จานวน 1 ลาน
8. ห้องน้า – ห้องส้วม
จานวน 2 หลัง
9. โรงจอดรถจักรยานยนต์ขนาด 200 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง
10. โรงจอดรถจักรยานยนต์ขนาด 600 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง
11. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น พื้นที่ไม่ต่ากว่า 3,000 ตร.ม.
(36 ห้อง)
จานวน 1 หลัง ปี 2556
12. บ้านพักภารโรง (3 ห้อง)
จานวน 1 หลัง ปี 2557
13. อาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ไม่ต่ากว่า 1,088 ตร.ม. (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง ปี 2559
14. อาคารฝึกประสบการณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร
จานวน 1 หลัง ปี 2559
15. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่พื้นที่ไม่ต่ากว่า 1,040 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง ปี 2560
1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
งบประมาณ งบดาเนินการ (ประมาณการ) ประจาปีงบประมาณ 2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยาฐานะ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
1.1 เงินตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี)
- ปวช.
- ปวส.

2,724,490.00
2,724,490.00
4,692,300.00
409,600.00
684,600.00
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รายการ
- ระยะสั้น
2.2 สาธารณูปโภค
- ระยะสั้น
2.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบเงินอุดหนุนขัน้ พื้นฐาน)
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
3.2 ค่าหนังสือเรียน
3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.6 การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
3.7 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา
4. งบรายจ่ายอื่นๆ
4.1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
4.4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
4.5 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
4.6 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.7 โครงการพัฒนาต่อยอด (E to E)
4.8 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
4.9 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
4.10 โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
4.11 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
4.12 โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
4.13 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
5. งบลงทุน
6.1 ค่าครุภัณฑ์
6.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
ที่มา งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

จานวนเงิน (บาท)
2,276,400.00
1,200.000.00
121,700.00
5,285,245.10
2,660,199.25
931,000.00
221,260.00
429,300.00
616,285.85
267,900.00
159,300.00
2,569,100.00
271,000.00
72,500.00
150,000.00
30,800.00
500,000.00
100,000.00
142,000.00
580,000.00
25,000.00
117,600.00
379,200.00
30,000.00
171,000.00
6,240,000.00
440,000.00
5,800,000.00
21,511,135.10
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ตอนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
จากความสาคัญดังกล่าว วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผล
การประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถาบันการศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษาเข้าทางานหรือศึกษาต่อ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครูของสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพื่อรวบรวมประเด็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามากาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด โดยมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เพื่อใช้การ
จัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ด้าน 33 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้

1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึก ษามี ความรู้เ กี่ยวกับข้อเท็จ จริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บสาขาวิชาที่ เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฎี และหรือข้อเท็จ จริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ระดับการศึกษามี 5 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
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ประเด็นการประเมินที่ 1.1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
คาอธิบาย : จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบร้อยละกั บจานวนผู้เรียนที่ล งทะเบียนเรียนทั้ง หมด ทั้ง นี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามชั้นปี
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงานหรือสถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความสาเร็จ จากการปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนทีล่ งทะเบียนเรียนทั้งหมด - จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสาขาวิชาและสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกตามชั้น
ปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1 จานวนผู้เรียนของสาขางานทั้งหมดในแต่ละชั้นปี
1.2 จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
1.3 จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนของสาขางานที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.จาแนกตาม
ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

16
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
คาอธิบาย : จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมิ นผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ จานวนผู้เ รียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฏี 20 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ประเมินปฏิบัติ 80 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
รวม 100 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 40 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ประเมินปฏิบัติ 60 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
รวม 100 % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

60 ของคะแนนเต็ม
65 ของคะแนนเต็ม
65 ของคะแนนเต็ม
70 ของคะแนนเต็ม

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. จานวนแรกเข้าของผูเ้ รียนระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
5. หลักฐานการกาหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
6. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. แต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน
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7. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
7.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
7.2 ข้อมูลผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมิน 1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คาอธิบาย : จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
การคานวณ ร้อยละ =
X 100
จำนวนผู้เรียนทีล่ งทะเบียนเข้ำทดสอบ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานเกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. จาแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คาอธิบาย : จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
X 100
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานเกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
ใน ระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.1.5 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ของรุ่นนั้น
คาอธิบาย : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเทียบร้อย
ละกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นจาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแขกเข้าของรุ่น
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รียนแรกเข้าและผูส้ าเร็จการศึกษาของรุน่ นั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รียนแรกเข้า ณ วันที่ 10 มิถุนายน จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
รายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
1.2 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
1.3 ข้อมูลของผูส้ าเร็จการศึกษาจากผูเ้ รียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนือ่ งจากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ
ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน
80

X5

22
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาอาชีวศึก ษามี ทัก ษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทัก ษะวิชาชีพและทั กษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึก ษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี มี 4 ประเด็นการ
ประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 1.2.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คาอธิบาย : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจานวนผ้สาเร็จ
การศึกษาจานวนแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากสาขาวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

X 100

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา สาขา
งาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการหน่วยงาน
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จของการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบ
กับผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

24
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขา
งานวิชา/ทุกสาขางาน สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบาย : ผู้สาเร็จการศึกษาทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี เช่น มีน้าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ความกตัญญู
เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการทางาน ทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขางานวิชา/ทุกสาขางาน สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน และการดารงชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สุขภาวะที่ดี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คนต่อจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถประยุกต์ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตฯ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

X 100

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน
2. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีสุข
ภาวะที่ดี
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการมีสุขภาวะที่ดี
4. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังการปลูกฝังเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการมีสุขภาวะที่ดี
5. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีสุขภาวะที่ดี
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดีมาก
ร้อยละ 70 - 79.99
4
ดี
ร้อยละ 60 – 69.99
3
พอใช้
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุง
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2.3 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานการบริหารจัดการศูนย์
บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึก ษามี ก ารจัดตั้ง ศูนย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีวศึก ษาในสถานศึก ษา เพื่อส่ง เสริม
สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้
ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาดาเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ ประกอบการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บม่ เพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ของศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ด้านอบรมและด้านการศึกษาดูงาน
3. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และการดาเนินงานตาม
แผนธุรกิจ
4. สถานศึกษามีการใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง
5. สถานศึกษามีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผูเ้ รียนสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน/โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
2. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3. ข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนในสถานศึกษา
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
5. ได้รับรางวัลในการประกวดระดับจังหวัดขึ้นไป
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2.4 ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจให้ความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี มีโครงการงานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าฯและมีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการจัดอบรมโครงการให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจทุกสาขาวิชา
3. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณตามที่นักเรียน นักศึกษาได้มีการเขียนแผนธุรกิจ
4. สถานศึกษามีสรุปผลเอกสารโครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ PDCA
5. สถานศึกษาได้มีนาผลที่ได้จากการบริหารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติงานประจาปี มีโครงการงานส่งเสริม ผลิตผลการค้าฯ
และมีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมสนับสนุนในการจัดอบรมโครงการให้กับครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจทุกสาขาวิชา
3. เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณตามที่นักเรียน นักศึกษาได้มีการเขียนแผนธุรกิจ
4. เอกสารหลักฐานที่มีการสรุปผลการดาเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ PDCA
5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการนาผลที่ได้จากการบริหารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ มา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 2 ประเด็นการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 1.3.1 ระดับความพึงพอใจต่อที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และส ารวจความพึ ง พอใจต่อคุณภาพของผู้ ส าเร็จ การศึก ษาจากกลุ่ ม เป้าหมายคือจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจาก
บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับ บริการจากการประกอบอาชีพอิส ระของผู้สาเร็จการศึก ษาโดยใช้
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และคลอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
อย่างถูกต้อง
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่
รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน่วยงานที่ได้รับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกเป็น ผู้ ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รบั
ข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผสู้ าเร็จการศึกษาไปทางาน
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จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
จิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
คาอธิบาย : สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
เพื่อนาผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้ง ขึ้นไปให้นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก
รักษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก
รักษ์สงิ่ แวดล้อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก
รักษ์สงิ่ แวดล้อม เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียน/ผูส้ าเร็จการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดแยกตามระดับชั้นปี/สาขาวิชา/สาขางาน
2. โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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3. ข้อมูลผู้เรียน/ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิต
สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิต
สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. หลัก ฐานการประเมิ นความพึง พอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่ มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึ ก ษาในด้ า นการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่ เ น้ นผู้เ รียนเป็น ส าคัญ และบริห ารทรัพยากรของสถานศึก ษาอย่างมี ป ระสิท ธิภาพมี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วย ประเด็นการประเมินดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึก ษาใช้ห ลัก สูตรฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้องกั บ ความต้องการของผู้เ รียน ชุม ชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี 3 ประเด็นการประเมินดังนี้

ประเด็น การประเมินที่ 2.1.1 ระดับ คุณภาพในการใช้และพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน หรือสถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิ จกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ เช่น การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น และต้องดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลัก สูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูต รฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.1.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
คาอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับ สนุน กากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจดั การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสาขางานทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรและหลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานทีส่ าขางานได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
6. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.1.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารั บการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึก ษา มี ก ารด าเนิ นงานตามแผน มี ก ารติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชี พระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึก ษามี ก ารจัดทาแผนการฝึก อบรมหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่ สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาการจัดการการฝึก อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
4. หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี

36
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่ เ น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เ รียนทั้ง วัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มี 4 ประเด็นการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการ เรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผล และการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียน การสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปญ
ั หา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อนาความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
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ประเด็นการประเมินที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
คาอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชา หรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึก ษา ส่งเสริม สนับ สนุน ก ากั บดูแลให้มี การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 2 ปี
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
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มีผลตามประเด็นการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.2.3 ระดับคุณภาพในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือ ในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ พร้อม
มีคู่มือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ มีการนิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานเพื่อนา
ผลไปปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือ ในกรณีส่งผู้เรียนเข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เ รียนก่อนออกฝึกการประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ พร้อมมี คู่มือการฝึก
อาชีพ
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึก ประสบการณ์ทัก ษะวิชาชีพ ของผู้เรียนในสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง โดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทาความร่วมมือ ในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มอื การฝึกงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผูเ้ รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผูเ้ รียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไป
ปรับปรุง
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5
4
3
2
1
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ประเด็นการประเมินที่ 2.2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้ างพลเมืองไทยและ
พลเมื องโลก ในด้ านการรัก ชาติ เทิ ดทู น พระมหากษัตริ ย์ ส่ ง เสริม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึก ษา ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้มี ก ารจัดกิ จ กรรมด้านการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึก ษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี การจัดกิ จกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่ น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ไม่ น้อ ยกว่า 5 กิ จ กรรมและก ากั บดูแลให้ผู้เ รียนแต่ล ะคนเข้าร่วมกิ จ กรรมไม่ น้อยกว่า 1
กิจกรรม
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนแต่ละคน
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมี 4 ประเด็นการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน หรือสถานศึกษา มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสาขางาน/
สาขาวิชา/ฝ่ายงาน หรือสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้กาหนด และต้องดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA เกี่ยวกับ
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนดาเนินการของสถานศึกษา
(2) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
(3) การวิจัยและนวัตกรรม
(4) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
(5) การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
(6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
(7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
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4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หลั ก ฐานการจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี โ ดยการมี ส่ว นร่ว มของครูแ ละบุค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากรทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุน
กากับดูแลทั้งด้านปริมาณคุณภาพการพัฒนาและประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลัง ในสถานศึ ก ษาสัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษาตามหนั ง สื อ
กรกฎาคม ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชา ที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ กรกฎาคม ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนด
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามรถไปบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมการส่งเสริมสนับสนุน
การจั ดกิ จ กรรมด้ านการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ตริ ย์ ส่ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปีทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่า
ครุภัณฑ์ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบดาเนินการ
3. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษา มีรายจ่ ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึ ก ษา มี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
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6. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5
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2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการบริหารด้านการการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษามีการ
กากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการกากับดูแลใน
การจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมู ลงบประมาณและการเงิน ข้อมู ล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนา
เทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์ม าใช้ใ นการบริห ารจั ดการระบบฐานข้ อมู ล ที่ มี ป ระสิท ธิภาพและเกิ ดประโยชน์ต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเพื่อบารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการและลดความซ้าซ้อนของ
ข้อมูล
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และ
มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บกุ รุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครือ่ งลูกข่าย
(4) มีระบบฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบนั
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้ รียน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้ ข้ารับการอบรม
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
6. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
7. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
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ค่าคะแนน
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึก ษามี ค วามส าเร็จ ในการดาเนินการบริห ารจัด การสถานศึก ษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึก ษาและผู้เ รียนรวมทั้ ง การช่วยเหลือ ส่ง เสริม สนับ สนุนจากผู้ป กครองชุม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมี 5 ประเด็นการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพ ในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา
คาอธิบาย : ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นาและการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ งและมี ก ารประเมิ นผลการบริห ารงานและภาวะผู้นาของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยโดยใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมู ลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ(ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา/
หัวหน้าสาขางาน) มีการใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ใน สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
สาขางานหรือแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่กาหนดไว้ มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหาร มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 - 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์ เอกสาร/รายงานการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ประเด็นการพิจารณา
1. สาขางาน/สถานศึก ษามีการบริห ารจัดการสาขางาน/สถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด นโยบายแห่งรัฐ และมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
2. สาขางาน/สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสาขางาน/สถานศึกษา อย่ างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง
3. สาขางาน/สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สาขางาน/สถานศึกษามี การนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
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5. มี ก ารประเมิ นการบริ ห ารงานและภาวะผู้ นาของหัว หน้ าสาขางาน/ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริหารจัดการสาขางาน/สถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสัง กัดและต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยพิจารณาจาก
1) การกระจายอานาจในการบริหารสู่สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน และผู้สอน
2) การใช้สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน และสถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3) การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา ของสาขางาน
4) การพึ่งตนเอง ที่เน้นให้สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน และสถานศึกษา มีระบบการ
บริหารตัวเอง มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ การดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสาขางาน
5) การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่าย
งาน และสถานศึกษา รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
6) ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ของสาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่าย
งานและสถานศึกษา ที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
7) การพัฒนาตนเองของสาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน และสถานศึกษา ทั้งการพัฒนา
องค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
8) การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยสาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน และสถานศึกษา หรือผู้
ตรวจสอบภายนอกและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9) มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการกาหนดนโยบายและการควบคุมมาตรฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้านบุคลากร การเงิน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
10) สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงานและสถานศึกษา มีการควบคุมอัตราส่วนครู :ผู้เรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสาขางานและสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสาขางาน/สถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของหัวหน้าสาขางาน/ผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.4.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
คาอธิบาย : สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อ านวยการสถานศึก ษา และความร่วมมื อของผู้บ ริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึก ษาและผู้เ รียนรวมทั้ ง การช่วยเหลือ ส่ง เสริม สนับ สนุนจากผู้ป กครอง ชุม ชนสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจ
ในนโยบายที่สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน/ โครงการกิจกรรมตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
(1) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
2. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลตามเป้าหมาย มีการกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.4.3 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในการกาหนดและถือปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งสังคมของการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามีก ารให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมและผู้บ ริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องเช่น โครงการประชุม/อบรมเอกสารประกอบการประชุม/อบรม ฯลฯ
2. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่ม
3. โครงการคุณธรรมจริยธรรมที่แต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทา โดยกาหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์
4. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนิเทศและเสริมแรง
5. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผล

56
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.4.4 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีผลทาให้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆลดลง
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สาขางาน/สาขาวิชา หรือสถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสาเร็จจากการ ปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่การควบคุมการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐาน เช่น มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จัดทานโยบายและแผนงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการ
รับ ผิดชอบการท างาน ของสาขางาน/สาขาวิชาหรือสถานศึก ษา จัดท าคู่มื อ จัดท ามาตรฐานและตัวบ่ง ชี้
ความสาเร็จ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
(ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคมด้านการพนันและการมั่วสุม ) โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้านโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน
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เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.4.5 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผูเ้ รียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน กลุ่มเสี่ยง
และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมู ลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เป็นต้น และต้องดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ/การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน/โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มี 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการระดมทรั พยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัส ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
3. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ
2. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับจานวนผูเ้ รียนทั้งหมดจาแนกตามระดับ สาขางาน ข้อมูลของแหล่ง
ความร่วมมือทุกแห่ง
3. เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเชิญ กำรทำหน้ำที่ของครูพเิ ศษวิทยำกรแต่ละคน
4. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดจาแนกตามระดับ สาขางาน
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนของแหล่งทุนแต่ละแห่ง
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5. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการการระดมทรัพยากร/การบริจาคจากแหล่งต่าง ๆ
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 3.1.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการโดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5
ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาและผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตัง้ แต่ 1 ครั้งขึ้นไป ให้
นับเป็นจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่ดาเนินการเพือ่ นาไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการให้
ความรู้แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ด้านการล้างแอร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะบริการ เป็นต้น
รวมทั้งมีการให้บริการ โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. มีข้อมูลความต้องการของชุมชนและผูร้ ับบริการ
2. จานวนกิจกรรม โครงการ ต้องให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ แก่
2.1 ชุมชนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
2.2 หน่วยงานหรือองค์กรอื่น อย่างน้อย 2 แห่งต่อปี
2.3 สถานศึกษาอื่น อย่างน้อย 2 แห่งต่อปี
3. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการ
3.1 จานวนผู้เข้าร่วมในระดับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรอื่นและสถานศึกษาอื่นอย่าง
น้อยร้อยละ 20 ของผู้รบั บริการในพื้นที่เป้าหมาย
3.2 ผู้เรียนของสาขางานออกให้บริการอย่างน้อยร้อยละ 60 ของผู้เรียนทัง้ หมด และมีจานวน
ชั่วโมงในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมงต่อคน
4 . รายงานการประเมินผลกิจกรรม หรือโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทกุ สาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
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5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน มี 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

ประเด็นการประเมินที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและ
ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
แนวทางการดาเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา
สาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน หรือสถานศึกษา มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความสาเร็จจากการ ปฏิบัติตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน
โครงการประกวดผลงาน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และ
ต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยสาขางาน/สาขาวิชา/ฝ่ายงานหรือสถานศึกษาต้องจัดให้
1. ผู้เรียน ปวช. จัดทาโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
2. ผู้เรียน ปวส. จัดทาโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 จัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทัง้ หมด นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และระดับปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ
7. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ
8. ข้อมูลความพึงพอใจของบุคคล กลุ่มบุคคล ที่นานวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประเด็นการประเมินที่ 3.2.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รบั รางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1. มีเป้าหมาย
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวิธีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษาส่ง เสริม สนับ สนุนให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูทั้งหมด จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
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6. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
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2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ต้องปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจัด ให้มี ร ะบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน และด าเนิ น การเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพ
ประเด็นการประเมินที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย : สถานศึกษาจัดให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษา มี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจัดท าแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษา ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจั ดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
5. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
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4.2 ด้านคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ประเด็นการประเมินที่ 4.2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
คาอธิบาย : สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ แสดงถึง
คุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน โดยมีผลการตัดสินของประเด็นการประเมินได้ตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ประเด็นการพิจารณา
จานวนตัวบ่งชี้ที่มผี ลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน 33 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.1.1 – 1.3.2 จานวน 11 ประเด็น
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นการประเมินที่ 2.1.1 – 2.4.5 จานวน 16 ประเด็น
มาตรฐานที่ 3 ประเด็นการประเมินที่ 3.1.1 – 3.2.2 จานวน 4 ประเด็น
มาตรฐานที่ 4 ประเด็นการประเมินที่ 4.1.1 – 4.1.2 จานวน 2 ประเด็น
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
30 – 33 ประเด็น และไม่มีประเด็นการประเมินใดที่
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี 24 - 29 ประเด็น
พอใช้ 18 - 23 ประเด็น
ต้องปรับปรุง 12 - 17 ประเด็น
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ากว่า 12 ประเด็น

ค่าคะแนน
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ตอนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จัดการศึกษาและให้บริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สานพลังประชารัฐรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พันธกิจ
พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่

1
2
3
4

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

3.3 กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาและบริการบริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
: เพื่อให้ประชาชนทุกลุ่มทุกระดับเข้าถึงการศึกษาวิชาชีพได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก : เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษา
แผนยุ ทธศาสตร์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 กลยุทธ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 กลยุทธ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บริการวิชาชีพระยะสั้น แก่บุคคลทั่วไป
- การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 กลยุทธ์วิถีพอเพียง
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- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อน้อมนาหลักการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไว้เป็น
แบบอย่างและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.3.2 กลยุทธ์ยึดหลักธรรมาภิบาล
- การจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบริหารสถานศึกษาให้ถูก้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
: การพัฒนาห้องเรียนและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
เป้าประสงค์
: ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก : จานวนห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง
- การพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 กลยุทธ์เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้
- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียน
รายวิชา
- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เป้าประสงค์
: ศักยภาพครูและนักเรียน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก : จานวนโครงการงานวิทยาศาสตร์ จานวนสิ่งประดิษฐ์ จานวนโครงการ
วิชาชีพ จานวนผลงานวิจัยของครู
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การวิจัยและพัฒนาของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 กลยุทธ์เชิงระบบสู่ความสาเร็จ
- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์
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- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การวิจัยและพัฒนาของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 การวิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร เพื่อวิจัยพัฒนาสถานศึกษา
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยของครูและ
บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 กลยุทธ์เรียนอาชีวะ Start up
- การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ
พันธกิจที่ 4 สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
: สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์
: เพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก : จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4.1 สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 กลยุทธ์สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่าย
- สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนในการจัดการ
- สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้
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3.4 แผนงานและโครงการ
แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2566) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ (Goals) : เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับเข้าถึงการศึกษาวิชาชีพได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) : เพิม่ จานวนผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย (Targets)
งบประมาณ (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
โครงการ
(Key Performance Indicator) 62 63
(Strategic Issues)
(Goals)
64 65
66
62
63
64
65
66
1.1 การจัดการศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
1
1
1 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000
1. การจัดการ
1. เพื่อพัฒนา 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1
อาชีวศึกษาอย่างมี ทักษะวิชาชีพ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
คุณภาพ
ของผู้เรียนให้ 2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้เรียน 100 % สอบผ่านมาตรฐาน 100% 100% 100% 100% 100% 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ได้มาตรฐาน
3. โครงการเยาวชนคนดีศรีดอกแก้ว
ผู้เรียน 60 % ได้รับการยกย่อง 60% 62% 63% 64% 65% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
4. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พัฒนาการเรียนการสอน
5. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพ
6. โครงการฝึกงานและฝึกอาชีพ
7. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่าย
วิชาการ

5
6
7
8
9 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000
ทุกสาขางานมีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อ ภาค
เรียน
1
1
1
1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายพัฒฯ
มีการจัดประชุมทางวิชาการ อย่าง 1
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
ผู้เรียน 100 % ได้รับการฝึกอาชีพ 100% 100% 100% 100% 100% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ฝ่าย
วิชาการ
80% 82% 83% 84% 84% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายพัฒฯ
ผู้เรียน 80 % ผ่านกิจกรรม
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กลยุทธ์
(Strateqies)
แผนยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
กลยุทธ์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
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กลยุทธ์
(Strateqies)
แผนยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)

62

เป้าหมาย (Targets)
63
64 65

62

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

66

จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

80,000

100,000 120,000 130,000

140,000

จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

100,000

110,000 120,000 130,000

140,000

63%

ฝ่าย
วิชาการ
64% 65% 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 ฝ่ายพัฒฯ

มีร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของผู้เรียนเข้ารับการ
ฝึกอบรม
จานวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
จานวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ

60%

62%

60%

62%

63%

64%

65%

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ฝ่ายพัฒฯ

60%
60%

62%
62%

63%
63%

64%
64%

65%
65%

10,000
20,000

15,000
25,000

20,000
30,000

25,000
35,000

30,000
40,000

ฝ่ายพัฒฯ
ฝ่ายพัฒฯ

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม และ
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ

25%

26%

27%

28%

29%

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

สถานศึกษาต้นแบบวิถีพอเพียงที่
เป็นแบบอย่าง

1

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายพัฒฯ
1

1

1

1

5,000

5,000

7,000

7,000

8,000

ฝ่ายพัฒฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
โครงการ
(Strategic Issues)
(Goals)
1.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. การจัดการ
1. เพือ่ ให้
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
อาชีวศึกษาอย่างมี บริการวิชาชีพ ระยะสั้นที่หลากหลาย
คุณภาพ
ระยะสั้น แก่
บุคคลทัว่ ไป
2. เพื่อบูรณา 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
การจัดการ
แกนมัธยม
เรียนรู้ให้
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สอดคล้องกับ (Fix it center)
นโยบายบริการ 4. โครงการอาชีวอาสา
วิชาชีพแก่
ชุมชน
5. โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
6. โครงการจิตอาสาบริการชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.3.1
1. การขับเคลื่อน
1. เพื่อน้อมนา 1. โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตาม
กลยุทธ์วถิ ีพอเพียง หลักปรัชญาของ
หลักการ
วิถีพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงใน บริหารจัดการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
2. เพื่อบูรณา 2. โครงการสถานศึกษาต้นแบบชีววิถี
การหลัก
พอเพียง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
จัดการเรียนรู้
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กลยุทธ์
(Strateqies)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goals)

โครงการ
4. โครงการประเมินศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง
5. โครงการชีวะวิถี
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1. การจัดการ
1. เพื่อบริหาร
อาชีวศึกษาตามหลัก สถานศึกษาให้
ธรรมาภิบาล
ถูกอ้ งตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

เป้าหมาย (Targets)
63
64
65

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

62

≥4

≥4

≥4

≥4

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒฯ

≥4.25

≥4.5

≥4.75

=5

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ฝ่ายพัฒฯ

1,100

1,200

1,300

1,400

90,000

100,000 110,000

120,000

130,000

ฝ่ายพัฒฯ

≥4.25
4030
≥4.25

≥4.5 ≥4.75 =5 300,000 350,000 400,000
30กก. 20กก. 10กก. 1,000 1,500
2,000
≥4.5 ≥4.75 =5
2,000 2,500
3,000

450,000
2,500
3,500

500,000
3,000
4,000

ฝ่ายพัฒฯ
ฝ่ายพัฒฯ

66
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กลกยุทธ์ที่ 1.3.2
กลุทธ์ยดึ หลัก
ธรรมาภิบาล

7. โครงการสถานศึกษาน่าอยู่
- โครงการขยะเป็นสูญ
1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้
สถานศึกษา

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator) 62
≥4
ระดับผลการประเมินของ
สถานศึกษา
≥4
ระดับผลการประเมินของ
สถานศึกษา
พันธุกรรมพืชได้รับการอนุรักษ์ 1,000
และขยายผลอย่างแพร่หลาย
≥4
ไม่น้อยกว่าระดับ ดี
30กก.
ไม่มีขยะ
≥4
ระดับความพอใจของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาห้องเรียนและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
เป้าประสงค์ (Goals) : ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) : จานวนห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
โครงการ
(Strategic Issues)
(Goals)
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. การพัฒนา
1. เพื่อส่งเสริม 1. โครงการ ประชุมสัมมนาสร้างความ
เทคโนโลยีเฉพาะทาง และสนับสนุน เข้าใจความสาคัญของห้องเรียน
การพัฒนา
เทคโนโลยีเฉพาะทาง
ห้องเรียน
เฉพาะทาง
2. เพื่อพัฒนา 2. โครงการประกวดห้องเรียนเทคโนโลยี
ศักยภาพครู เฉพาะทางในสถานศึกษา

3. โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียน
เทคโนโลยีเฉพาะทาง

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)

62

เป้าหมาย (Targets)
63
64
65

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

62

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาห้องเรียน
เทคโนโลยีเฉพาะทาง

70

75

80

85

90

10,000

12,000

14,000

15,000

16,000

จานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วม
ประกวดห้องเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะทางผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

2

4

6

8

9

5,000

7,000

8,000

9,000

10,000

จานวนน้องเรียนเฉพาะทางที่
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด

1

2

3
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ผู้รับ
ผิดชอบ
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กลยุทธ์
(Strateqies)
แผนยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 กล
ยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
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กลยุทธ์
(Strateqies)
แผนยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 กล
ยุทธ์เทคโน
โลยีสู่การเรียนรู้

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)

62

เป้าหมาย (Targets)
63
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งบประมาณ (บาท)
63
64
65
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ร้อยละของครูที่เข้ารับการ
คัดเลือก
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ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

10

12

15

18

20

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ร้อยละความพึงพอใจของ
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ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
บริการ

60

65

70

75

80

100,000 120,000 150,000

170,000

200,000

60

65

70

75

80

100,000 120,000 150,000

170,000

200,000

66
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ผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
โครงการ
(Strategic Issues)
(Goals)
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้
1. การใช้เทคโนโลยี 1. เพื่อสนับ
1. โครงการประชุมสัมมนาอบรมเชิง
ในการจัดการศึกษา สนุนให้ครู
ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเทคโนโลยี
พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีการ 2 โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
จัดการเรียน
เทคโนโลยี
รายวิชา
2. เพื่อพัฒนา 3. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
สารสนเทศให้ 4 โครงการห้องสมุดมีชีวติ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เป้าประสงค์ (Goals) : ศักยภาพครูและนักเรียน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) : จานวนโครงการงานวิทยาศาตร์ จานวนสิ่งประดิษฐ์ จานวนโครงการวิชาชีพ จานวนผลงานวิจัยของครู
กลยุทธ์
(Strateqies)
แผนยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
กลยุทธ์เชิงระบบสู่
ความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
โครงการ
(Strategic Issues)
(Goals)
3.1 การวิจัยและพัฒนาของผู้เรียน
1. การพัฒนาทักษะ 1. เพื่อพัฒนา 1. โครงการส่งเสริมการจัดทาโครงงาน
กระบวนการคิด
ทักษะ
วิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบของ กระบวนการ
ผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ 2. โครงการส่งเสริมการจัดทานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)

62

เป้าหมาย (Targets)
63
64
65

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

62

จานวนโครงการวิทยาศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

1

2

3

4

5

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

มีจานวนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
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ผู้รับ
ผิดชอบ
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2. เพื่อพัฒนา 3. โครงการส่งเสริมการจัดทาโครงการ
ทักษะระบวน วิชาชีพ
การคิดอย่าง
เป็นระบบ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การวิจัยและพัฒนาของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
1. ส่งเสริมการวิจัย 1 เพื่อส่งเสริม 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยและพัฒนา
และพัฒนา
การวิจัยในชั้น พัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมของ
เรียน
บุคลากร
2 เพื่อวิจัย
2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนา
สถานศึกษา

80

กลยุทธ์
(Strateqies)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)
จานวนรายงานการวิจัยพัฒนา

จานวนผูเ้ รียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

62

เป้าหมาย (Targets)
63
64
65

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

62
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ผู้รับ
ผิดชอบ
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เป้าประสงค์
โครงการ
(Goals)
3 เพื่อยกระดับ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา
คุณภาพ
งานวิจัยของ
ครูและ
บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 กล 1. การเป็น
1. เพื่อบ่มเพาะ 1. โครงการส่งเสริมการเป็น
ยุทธ์เรียนอาชีวะ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
Start up
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พันธกิจที่ 4 สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ (Goals) : เพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) : จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์
(Strateqies)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goals)

โครงการ

62

เป้าหมาย (Targets)
63
64
65

งบประมาณ (บาท)
63
64
65

66

62

จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
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มีข้อมูลสารสนเทศสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็ว
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ผู้รับ
ผิด
ชอบ
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 4.1 สานพลังประชารัฐสร้างเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
สานพลังประชารัฐ 1 เพื่อ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์สานพลัง
สร้างเครือข่าย
เสริมสร้าง
ประชารัฐสร้าง
ความร่วมมือ
เครือข่าย
ทั้งภาครัฐ
เอกชนในการ
จัดการ
2 เพื่อ
2. โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการ
เสริมสร้าง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐ
เอกชนเป็น
3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
แหล่งเรียนรู้
การศึกษา

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator)

จานวนมูลค่าของทรัพยากรที่
ได้รับการสนับสนุน
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ตอนที่ 4
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของสถานศึกษา
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้สิ้นสุดลงในเดือน
กันยายน 2561 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566) เป็นการต่อเนื่องโดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการวางแผนที่
น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมและ
การพัฒนายึดหลักสมดุลยั่งยืนส่วนวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาว ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่งคือ คนไทยมีลักษณะเป็นคน
ไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทยและได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคมและเตรียมคนให้มีทักษะการดารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เชื่อมโยง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2562 - 2566) กับภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องมา
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566)
จากการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) จนสิ้นสุด แต่ผลการดาเนินงานยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณโดยด้านคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดด้านโอกาสทางการศึกษาแม้ คนไทย จะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูง ขึ้นและปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปีเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องแต่กาลังแรงงานร้อยละ 65.1 ยังมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่าส่วน ด้านบริหารจัดการการศึกษาก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบาย
จากส่ วนกลางไปสู่พื้ นที่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพดัง นั้น กระทรวงศึก ษาธิก ารจึง ได้ เ ชื่ อมโยงยุ ท ธศาสตร์ข อง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566) แผนพัฒ นาการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 ผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและบริบทที่เกี่ยวข้องในอนาคตมาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2566) ขึ้น
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การวางแผนเป็นงานหลักและมีความสาคัญในการบริหารของหน่วยงานใน
ทุกระดับ เนื่องจากเป็นตัวกาหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ที่จะทาให้หน่วยงานดาเนินงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด การดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จมากหรือ
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากับดาเนินงานสาเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ดังนั้นการวางแผนจึ งมี
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ความสาคัญต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาเนื่องจากการวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหารเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติที่สาคัญที่ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอน และกระบวนการทางานได้จากแผน
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติแผนและการวางแผนเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทาง ที่สามารถสร้างการรับรู้ในเรื่องของความ
มุ่งหมายของสถานศึกษาให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนได้รู้เป็นกรอบสาหรับการตัดสินใจให้ผู้
ปฏิบัติทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองภาพในอนาคตของสถานศึกษา เห็นโอกาสที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้
สาเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังมองเห็นปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อจะหาทางป้องกัน ตลอดจนลด
ภาวะความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้ข้อมูล ริบท ที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาตัดสินใจจึงทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จึง
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2566) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 8 กระบวนการ
ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้แทนฝ่าย และ
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขางาน
2. ประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และ
ผู้แทนสถานประกอบการหรือชุมชน
3. จัดทาร่างแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
4. ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามข้อสรุปที่ได้จากการประชา
พิจารณ์ร่างแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
6. เสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
7. ขออนุมัติแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย
8. เผยแพร่แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ต่อสาธารณชน
4.2 การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรง ร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นจะประ กอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด ให้มที ุก
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
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ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูท้ รงคุณวุฒิ และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทัง้ สื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งทีป่ รึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิม่ ประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัตงิ านสถานศึกษา
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมกากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจมีหน้าทีบ่ ริหารกิจการของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกีย่ วกับกิจการของสถานศึกษา
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3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิ าน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทัง้ การจัดทานิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รบั ตามทีไ่ ด้รับมอบอานาจ
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รบั มอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติ
ราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตัง้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มปี ระสิทธิภาพ
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความชัดเจน
และเที่ยงตรง
10. ให้บริการแก่ผปู้ กครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ
11. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าทีล่ ูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบทีผ่ บู้ ังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติ
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บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง และยาม
นักการภารโรง
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคารเรียน และ
อาคารอื่น ๆ
2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ ลานเอนก
ประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา
3. ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิง่ ของและครุภัณฑ์
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
ยาม
1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือผูเ้ กี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง
1. ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษา
ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียน และเครือ่ งแต่งกาย
ตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
บังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผูเ้ รียน
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาผูเ้ รียน และสถาน
ศึกษา
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รบั ทราบ
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อกาหนด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบ
กระบวนการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้
การกากับติดตาม
1. จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็นระยะ ๆ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3. จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4. การกากับ ติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
การรายงาน
1. จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัตงิ าน/โครงการทั้งหมดเมือ่ สิ้นสุดการดาเนินงานตามแผน
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสัง่ วิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพือ่ รายงาน
ผลในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
4.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จัดทาแผนปฏิบัติการโดยใช้ หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเงินอุดหนุน ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิการ
กาหนดแนวทางการใช้ง บประมาณให้
สถานศึ ก ษาจั ดท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปีข องสถานศึก ษา ที่ ส อดคล้อ งกั บ นโยบาย / จุด เน้ นของรัฐ บาล
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กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา และบริบทของสถานศึกษา โดยเสนอแผนปฏิบัติ
การประจาปีของวิทยาลัยฯ โรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
1. การใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) เป็นระบบงบประมาณที่ให้ความสาคัญต่อการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่
เน้นผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และการวัดผลการดาเนินงาน (Performance Measures) เพื่อ
การกาหนดหน่วยนับในการตรวจวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ร่วมกับการยืดแนวทางในด้านนโยบายและ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ให้การจัดสรรงบประมาณมีความสดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศ
2. วิทยาลัยฯ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้
เข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1. เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
วิทยาลัยฯ ที่ต้องจัดทาเพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
2. เพื่อแสดงถึงการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
ระยะเวลาการจัดทาแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยฯ สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ เป็นปีการศึกษา หรือปีงบประมาณก็ได้ โดย
ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป ส่วนปีงบประมาณ จะเริ่มตัง้ แต่ 1 ตุลาคม
ถึง 30 กันยายนของปีถัดไปเช่นกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนปฏิบัติการ
1. วิทยาลัยฯ มีทิศทางและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมกากับติดตามในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วิทยาลัยฯ มีแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ
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การจัดทาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
วิท ยาลัยฯ จะใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร หรือจากการระดมทรัพยากรมานั้น วิทยาลัยฯ
จะต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี (แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ) เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ โดยวิทยาลัยฯ จะต้องวิเคราะห์รายละเอียดการ
ดาเนินงาน 3 ด้าน คือ
1. วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
แผนพัฒนาการศึกษามากาหนดเป็น โครงการ / กิจกรรม ทีจ่ ะต้องพัฒนาในรอบปีตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร
2. วิเคราะห์ภารกิจงานประจาตามโครงสร้าง มากาหนดกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการในรอบปีตามสัดส่วน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. วิเคราะห์งานตามนโยบายของหน่วยงานระดับเหนือมากาหนดเป็นกิจกรรมในงานประจาหรืองาน
พัฒนาตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
ในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษา วิทยาลัยฯ จะต้องแต่งตั้งคณะทางานที่
ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายที่ปฏิบัตงิ านเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ มา
สังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี แล้วนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
รูปแบบและสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยฯ สามารถกาหนดรูปแบบและสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปี ได้ตามความเหมาะสม
แต่ควรคานึงถึงความประหยัด แต่ในที่นี้ขอเสนอสาระสาคัญในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ส่วนที่ 4 สรุปงาน/โครงการและรายละเอียดของงาน/โครงการ
ภาคผนวก
สาระสาคัญในแต่ละส่วน
สาระสาคัญในแต่ละส่วนนั้น มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
การนาเสนอบริบทของวิทยาลัยฯ ในด้านข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้ง ปัญหา / อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
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1.1 ข้อมูลทั่วไป ระบุสถานที่ตั้ง ระดับการศึกษาที่เปิดสอน เขตพื้นที่บริการ
ระบบสื่อสารคมนาคมทีส่ ามารถติดต่อได้
1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร ระบุชอื่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ประวัติโดยย่อ คา
ขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน (ถ้ามี) วิธีการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร เทคนิคการบริหาร
1.3 ข้อมูลนักเรียน ระบุจานวนนักเรียนทั้งหมด จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับที่
เปิดสอน
1.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุจานวนครูและบุคลากร จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา การได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ในภาพรวม
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ ระบุจานวนอาคารเรียน
อาคารประกอบห้องปฏิบัตกิ ารพิเศษ ห้องสมุด (บอกขนาด) จานวน/ประเภทหนังสือในห้องสมุด จานวน
คอมพิวเตอร์ (สัดส่วนจานวนนักเรียนต่อเครื่อง) การติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอัตราการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รวมทัง้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.6 ข้อมูลผลงานการได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ในภาพรวม
ของสถานศึกษา
1.7 สภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได้ ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
แนวโน้มความต้องการของผูป้ กครองและชุมชน จุดแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน การ
สืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1.8 โครงสร้างหลักสูตร/โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
คุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในรอบล่าสุด งานหรือ
โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จและไม่ประสบผลสาเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ผ่านมา ระบุถึงปัญหาทีท่ าให้การดาเนินงานไม่
ประสบผลสาเร็จ
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา โดยน าเอาทิ ศ ทางที่ ก าหนดใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี มาทบทวนโดยใช้ SWOT Analysis มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ หรือความจาเป็นเร่งด่วนที่จะพิจารณา หรือแก้ปัญหาในแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคต ที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่ง
กาหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่าง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือ
ประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต
พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกาหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ ที่วิทยาลัยฯ
ต้องทาในลักษณะอาณัติ เพื่อให้วิทยาลัยฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
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เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง การกาหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งวิทยาลัยฯ จะต้อง
พยายามให้เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ / ผลสาเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ
ถึงผลลัพธ์ของบริการ อันเนื่องมาจากหน้าที่หลักของวิทยาลัยฯ โดยสอดคล้องกับพันธกิจที่กาหนดไว้ และ
หน่วยงานย่อยในวิทยาลัยฯ ควรมีจุดหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) หมายถึง สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นประเด็นหลักในการ
นาไปสู่วิสัยทั ศน์ การก าหนดประเด็นกลยุ ท ธ์เ ป็นการก าหนดทิ ศ ทางหรือแนวทางที่ ส าคัญ เป็นเรื่องหลัก ที่
หน่วยงานจะต้องดาเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการกาหนดประเด็นกลยุทธ์จึงเกิด
จากการวิเคราะห์ “วิสัยทัศน์” ของหน่วยงานออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ประเด็นกลยุทธ์จะมีกี่ประเด็นกลยุทธ์ก็
ขึ้นอยู่กับ “วิสัยทัศน์” ของหน่วยงาน
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีดาเนินงานที่ดีที่สุด เพือ่ ให้วิทยาลัยฯ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยกลยุทธ์จะถูกกาหนดขึ้นโดยตามลักษณะพื้นฐานของ
วิทยาลัยฯ นั้นๆ
ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) ได้แก่ ตัวชี้วัด ของ
วัตถุประสงค์ในแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านีจ้ ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
แต่ละด้านหรือไม่
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (Target) ได้แก่ เป้าหมาย หรือ ตัวเลขที่วิทยาลัยฯ ต้องการจะ
บรรลุของตัวชี้วัดแต่ละวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจาปีของสถานศึกษา
การประมาณการรายรับ รายจ่ายของสถานศึกษา เป็นการดาเนินการเพื่อทราบวงเงินที่
คาดว่าจะได้รับ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดวงเงินรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ
นั้น ๆ ให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่ประมาณการไว้หรือไม่เกินที่คาดไว้มากเกินไป
1. ประมาณการรายรับ
1.1) ใช้ข้อมูลงบประมาณที่วิทยาลัยฯ ได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียงในการ
ประมาณการรายรับ
1.2) รายรับงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี ใช้เป้าหมายจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) ในการคานวณ โดยใช้อัตราการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนต่อคนต่อปี ดังนี้
ก. ค่าวัสดุฝึกการศึกษา (วัสดุฝึกรายหัว)
1. ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับ ปวส.
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สื่อสาร
3,000 บาท / คน / ปี หรือ 1,500 บาท / คน / ภาค
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,000 บาท / คน / ปี หรือ 500 บาท / คน / ภาค
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม/โรงแรม/ท่องเที่ยว 2,000 บาท / คน / ปี หรือ 1,000 บาท / คน / ภาค
1.4 ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
3,000 บาท / คน / ปี หรือ 1,500 บาท / คน / ภาค
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1.5 ประเภทวิชาประมง
2,500 บาท / คน / ปี หรือ
2. ค่าวัสดุฝึกนักศึกษา หลักสูตรนอกระบบ (ระยะสั้น)
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง
800 บาท / คน / รายวิชา
2.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
300 บาท / คน / รายวิชา
2.3 หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกน (มัธยม)
800 บาท / คน / รายวิชา
2.4 หลักสูตร 9+1, 12+1
800 บาท / คน / รายวิชา
2.5 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตชด./ปชด.
100 บาท / คน / รายวิชา
2.6 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น
150 บาท / คน / รายวิชา
2.7 หลักสูตร อศ.กช.
1,700 บาท / คน / ปี
3. ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับ ปวช. คนพิการ
ทุกประเภทวิชา
5,100 บาท / คน / ปี หรือ
1.

2.
3.
4.
5.

1,250 บาท / คน / ภาค

- คิดที่รายวิชา 150 ชม.
- คิดที่รายวิชา 250 ชม.
- คิดที่รายวิชา 250 ชม.
** (อุดหนุน 300 บาท)
**(อุดหนุน 3,000 บาท)
2,550 บาท / คน / ภาค

ข. เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย 15 ปี
ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับ ปวส.
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สื่อสาร
6,500 บาท / คน / ปี หรือ 3,250 บาท / คน / ภาค
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 4,900 บาท / คน / ปี หรือ 2,450 บาท / คน / ภาค
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม/โรงแรม/ท่องเที่ยว 5,500 บาท / คน / ปี หรือ 2,750 บาท / คน / ภาค
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
6,200 บาท / คน / ปี หรือ 3,100 บาท / คน / ภาค
11,900 บาท / คน / ปี หรือ 5,950 บาท / คน / ภาค
1.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปฏิรปู
1.6 ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประมง (ทั่วไป) 5,900 บาท / คน / ปี หรือ 2,950 บาท / คน / ภาค
ค่าหนังสือเรียน
2,000 บาท / คน / ปี หรือ 1,00 บาท / คน / ภาค
ค่าอุปกรณ์การเรียน
460 บาท / คน / ปี หรือ 230 บาท / คน / ภาค
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
900 บาท / คน / ปี (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
950 บาท / คน / ปี หรือ 475 บาท / คน / ภาค

1.3 สาหรับเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก อปท. หรือเงิน
อื่น ๆ วิทยาลัยฯ ต้องคาดคะเน โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
1.4 นาผลการประมาณการรายรับนาเสนอในรูปแบบตาราง แสดงการประมาณการ
รายได้ของวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา และวิทยาลัยฯ ควรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมวงเงินที่กาหนดใน
ตารางได้ให้ถูกต้องตามสภาพจริง
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ที่ จั ด ท าเป็ น ปี ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ ง บประมาณจากสองปี ง บประมาณ เช่ น
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ต้องใช้ข้อมูลจ านวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 และ คาดคะเน
ข้อมูลจานวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 และต้องจัดทาให้แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
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2. ประมาณการรายจ่ายปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
เป็นการรวบรวมรายจ่ายจากงานประจาและโครงการ ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรให้ตามที่
ฝ่าย/งาน ของวิทยาลัยฯ เสนอขอ จาแนกได้ ดังนี้
2.1 งบประจาตามโครงสร้าง หมายถึง ประมาณการรายจ่ายที่วิทยาลัยฯ ต้องใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เช่น ค่าสาธารณูปโภค วัสดุสานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม เป็นต้น
2.2 งบพัฒนา หมายถึง ประมาณการรายจ่าย ตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.3 งบบริหารบุคคล (การจ้างบุคคล) หมายถึง ประมาณการรายจ่าย ในการจ้าง
บุคลากร
2.4 งบกลาง หมายถึง ประมาณการงบประมาณซึง่ ตั้งไว้สาหรับสารองจ่ายในปี
การศึกษา
ส่วนที่ 4 สรุปงาน/โครงการและรายละเอียดงาน/โครงการ
4.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม และความสอดคล้อง
การแสดงความสัมพันธ์ของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ มี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กล
ยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
4.2 รายละเอียดของงาน/โครงการ
งาน/โครงการ เป็นส่วนประกอบทีส่ าคัญของการวางแผนพัฒนา ซึ่งช่วยให้เห็นภาพ
และทิศทางการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการนาแผนสูก่ ารปฏิบัติคือการนาเอา
โครงการทีบ่ รรจุไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารไปดาเนินการนั่นเอง
การเขียนโครงการของหน่วยงานส่วนใหญ่ เป็นการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม
(Conventional Method) หรือการเขียนโครงการแบบดั้งเดิม ซึ่งการเขียนโครงการดังกล่าวมีองค์ประกอบ
พื้นฐาน ดังนี้
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตามความเหมาะสม มี
ความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครัง้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่า บุคคลใดเป็นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินงาน นาย/นาง/นางสาว
3. ลักษณะโครงการ เป็นการระบุว่าโครงการนีเ้ ป็นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง
หรือริเริ่มใหม่
4. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจาเป็นที่เกิดขึ้นที่
จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการดาเนินงานตามโครงการ และหากเป็นโครงการทีจ่ ะ
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ดาเนินการตามนโยบายหรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ
ก็ควรชี้แจงด้วย
5. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่าการดาเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการ
ให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้ การทา
โครงการหนึง่ ๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทาให้ผู้ปฏิบัติ
มองไม่ชัดเจนและอาจจะดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน – ปฏิบัติ
ได้ วัดได้ เพียง 1 - 3 ข้อ
6. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะดาเนินการสิ่งใดโดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลข
หรือจานวนที่จะทาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทางานของผูร้ ับผิดชอบโครงการ โดยจาแนกเป็น 2 ด้าน คือ
6.1 เชิงปริมาณ หมายถึง สิ่งของหรือบริการทีเ่ ป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดให้
นักเรียนหรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
6.2 เชิงคุณภาพ หมายถึง ผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่มีต่อนักเรียนหรือผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องจากการได้ใช้ประโยชน์จากเป้าหมายเชิงปริมาณ
7. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึง่ จะต้องปฏิบัติใน
การดาเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้ว
นามาจัดลาดับว่าควรจะทาสิ่งใดก่อน – หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลาดับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทาให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุข้อมูลปีฐาน เป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการและผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม
8. งบประมาณที่ใช้ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึง่ ควรจาแนก
รายการค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนตามกิจกรรมหลัก ประเภท ลักษณะงบประมาณที่ใช้ในระยะเวลาใด ไตรมาสที่ขอใช้
แหล่งของงบประมาณ (ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย) อาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินเอกชน หรือองค์กรเอกชน เป็นต้น
9. การประเมินผลโครงการ บอกตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการติดตาม
ประเมินผลควรทาอย่างไรและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมซึง่ ผลของการประเมินสามารถนามาพิจารณา
ประกอบการดาเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป
ภาคผนวก
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
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ส่วนที่ 5
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกาหนด
รูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
5.1 การเตรียมการก่อนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ การสร้าง
ความตระหนักให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทาปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทาเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ดังนี้
5.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
5.1.2 จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็นระยะ ๆ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
5.1.3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
5.1.4 การกากับติดตาม เป็นไปตามระเบียบและตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
5.2 การดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามแผนหรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพทีก่ าหนดไว้ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการและเครื่องมือทีจ่ ัดเตรียมไว้ ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่ง รายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพ ภายนอก ต่อไป
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5.3 การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการสรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. จัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบการสรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสัง่ วิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผล
ในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผเู้ รียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้น สังกัด ทราบถึงผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทำอย่างต่อเนื่อง
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายอภิชาติ
นางปาลิดา
นายอธิป
นางสาวอนงค์

กุลธานี
ศรีตุลานุกค์
ศรีบรรเทา
แสงพรมมา

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.

นายประพันธ์
นายมงคล
นางสาวพรพิมล
นางสาวปรางค์ลภัส
5. นางสาวรุจิเรข

ธรรมรส
โภคทรัพย์
สวยรูป
สาแก้ว
ตรงใจ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

