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บทที ่ 1  ภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ประวตัิสถานศึกษา 
 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งและเปิดท าการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาตจดัตั้งเลขท่ี  
3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  เป็นผูรั้บใบอนุญาต  นายสินสมบติั  ปุกหุต  เป็นผูจ้ดัการ  และนาย
สมาน  อินทร์พามา  เป็นครูใหญ่  โดยมีผูร่้วมก่อตั้งประกอบดว้ย  นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบติั  ปุกหุต  
นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พลูศิริ  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  
เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   
 

ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี      269      หมู่ท่ี      6      ถนน      ค  าหนองนิด      แขวง/ต าบล      ศรีสุทโธ   เขต/
อ าเภอ      บา้นดุง      จงัหวดั      อุดรธานี      รหสัไปรษณีย ์     41190 

โทรศพัท ์     0 – 4227 – 1619,  0 – 4227 – 1655      โทรสาร      0 – 4227 – 1657  
G-mail   bctc mail  @ gmail.com                Website   w.w.w.  bctc. ac. Th. 

 
หลกัสูตรทีไ่ด้รับอนุญาตเปิดสอน  
 

               ปีการศึกษา  2546  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  
ปรับปรุง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  ซ่ึงมีสาขางาน ดงัน้ี 
  1.  สาขางานการบญัชี  2.  สาขางานการขาย 
  2.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.  สาขางานภาษาต่างประเทศ 
  
 ปีการศึกษา  2547  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2546   
ปรับปรัง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานยานยนต ์   
  2.  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลงั  และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
และไดรั้บอนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ 
ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาการบญัชี    2.  สาขาวชิาการตลาด 
  3.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ปีการศึกษา  2548  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  ปรับปรุง  
พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาชาวชิาพณิชยการ   ดงัน้ี 

1.  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
และไดข้ออนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.  สาชาวชิาไฟฟ้าก าลงั  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
  3.  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
 ปีการศึกษา  2549  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจและประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 2.  สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
  2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
        และสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 
        3.  ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์  และผลการเรียน 

 1   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิา  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  ประเภทวชิา 
                   พาณิชยกรรม  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
      และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
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 แผนทีบ่ริเวณทีต่ั้งของวิทยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 

เขตเทศบาลต าบลบ้านดุง 
แผนทีว่ทิยาลยั 

ถนนวญิํู  (  ในเขตเทศบาล  ต.บา้นดุง  )               อ.  โพนพิสยั 
                   จ.  หนองคาย 
บ.ข.ส.   สถานีต ารวจภูธร  
            อ.  บา้นดุง 
ท่ีวา่การ         
อ.บา้นดุง      ชุมชน        ชุมชน 
                             ( ตลาด  อ. บา้นดุง ) 
   ถนน  อ.บา้นดุง  -  จ.หนองคาย  และจ.สกลนคร              อ.บา้นม่วง  
บา้นพกั           ชุมชน      จ.สกลนคร 

         
            
ถนนโพธิศรี      
                            วดัดงค า 
           ถนนบุรีเพีย 
บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย 
  

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  ตั้งอยท่ีูบา้นเลขท่ี  269  หมู่ท่ี  6  ต าบลศรีสุทโธ 
อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  เล่มท่ี  14 ข  
หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   

  ทิศเหนือ  ติดท่ีตินของเอกชน 
  ทิศใต ้ ติดท่ีดินของเอกชน 
  ทิศตะวนัออก  ติดถนนค าหนองนิด 
  ทิศตะวนัตก  ติดท่ีดินของเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย 
เทคโนโลยพีณิชยการบ้านดุง 

 

B.C.T.C 
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วตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลยั 
 

 1.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาเป็นพลเมืองดี  มีความเขา้ใจ  เล่ือมใส  ศรัทธา  ในการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ธ ารงไวแ้ละยดึมัน่ในสถาบนัชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วชิาชีพในแต่ละสาขาวชิา  สามารถน าไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  น าความเจริญมาสู่ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  

      3.   เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีปัญญา  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ความสามารถใน 
การจดัการ  การตดัสินใจและการแกปั้ญหา  รู้จกัแสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใน 
การสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ  และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตยแ์ละ
มีวนิยัในตนเอง  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  ชุมชนสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข    
                     5.เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ชปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยเป็นก าลงัส าคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 6. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองท่ีตอ้งส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในท่ีห่างไกล  และขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง 
 
ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลัย 
 ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลยัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวทิยาลยั  ปัจจุบนัน้ี  
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิยชการบา้นดุง  ไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง  กบั  การจดัการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขปรับปรุง  ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2545ไว ้ ดงัน้ี 

“ทกัษะล า้  คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่สากล” 
“ทกัษะล า้” 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  เป็นวทิยาลยัประเภทอาชีวศึกษา  จดัสอนประเภทวชิา 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนในทุก
สาขาวชิาไดฝึ้กปฏิบติัจริง  และเนน้การฝึกสมรรถนะในทุกหลกัสูตร  โดยจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุ 
การฝึกอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ  ใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความช านาญ  เกิดทกัษะ  
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงเม่ือส าเร็จการศึกษา  ทั้งในสถานประกอบการของภาครัฐเอกชนและตลาดแรงงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระของตนไดต่้อไป 
“คุณธรรมเด่น” 
 วทิยาลยัมุ่งเนน้และปลูกฝังใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาทอนัดี
งาม  มีจิตใจโอบออ้มอารี รู้จกัคิดในส่ิงท่ีดีงาม  รู้จกัประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีดีท่ีงาม  ช่วยเหลือผูป้กครอง  
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ชุมชน  สังคม  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  โดยจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม  ดา้นพุทธศาสนา  วฒันธรรม  การอบรมนกัเรียนนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็น
ประจ า 
“เน้นความรู้” 
 วทิยาลยัท าการจดัการเรียนการสอนโดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาชีพทุกสาขาวชิา  ซ่ึง
เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหมาะสมและ
เพียงพอ  ด าเนินการสอนโดยยดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางทกัษะวชิาชีพทุกสาขาวชิา  
คิดเป็นท าเป็น  แกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ  และใหมี้หลกัสูตรสมรรถนะในทุกสาขาวชิา  อีกทั้งได้
เชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิเฉพาะทางจากภายนอกมาท าการสอนใหค้วามรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
“สู่สากล” 
 ในโลกแห่งโลกภิวฒัน์ท่ีการการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี ความรู้ความกา้วหนา้ในทุกสาขาวชิาอยา่ง
ต่อเน่ือง  วทิยาลยัไดใ้หก้ารส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาดา้นบุคลากรครูอาจารยใ์หไ้ดรั้บความรู้ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั  
เป็นสากล  โดยการส่งเสริมใหค้รูอาจารยไ์ดไ้ปประชุม  สัมมนา  และอบรมศึกษาการวิชาการอยูเ่ป็นประจ า  
เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาพฒันานกัเรียนนกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เป็นสากล  ทดัเทียมกบัระดบัชาติและ
เขา้สู่ระบบประชาคมเอเซียนต่อไป 
 

วสัิยทัศน์ของวทิยาลยั 
VISION 

  1.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2.  ผูเ้รียนมีสมรรถนะสูง เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัภาระงาน 
  4.  มีนวตักรรมท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัชาติ 
  5.  เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
พนัธกจิของวทิยาลยั  

 MISSION 
             1.  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   
                2.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลย ีใหส้อดคลอ้งกบัความ 
                     เปล่ียนแปลงตามสาขาวชิาชีพ 
                3.  พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้และสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
                     ของสถานประกอบการ 
                4.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัภาระงาน  และ 
                     วชิาชีพครู 
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               5.  ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างโครงงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ของครู  
                    นกัเรียน และสนบัสนุนใหมี้การน าไปประกวด เผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน 
           6.  ใหค้วามรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ประเพณี  และวฒันธรรมของสมาชิกประชาคม 
                    อาเซียน 
 

อตัลกัษณ์ของวิทยาลยั  “แต่งกายดี  มีมารยาท” 
เอกลกัษณ์ของวิทยาลัย  “การบริการชุมชน” 

   
สัญญาลกัษณ์ของวิทยาลัย 

สัญญาลกัษณ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย  
วงกลม  หมายถึง  การศึกษาเป็นศาสตร์ในสาขาวชิาต่าง ๆ ซ่ึงมีการพฒันาอยูต่ลาดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด
ตอ้งศึกษาคน้ควา้ไปตลอดกาล  เปรียบเสมือนวงกลมของลอ้ท่ีหมุนเวยีนไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
หมวกบัณฑิต  หมายถึง  การสร้างนกัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหเ้ป็นผูเ้พรียงพร้อมดว้ยความรู้
ความสามารถ  ทกัษะและประสบการณ์  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพได ้ สมกบั
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดัง่บณัฑิตต่อไป 
เรือใบ  หมายถึง  การใหก้ารศึกษาดา้นพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  มีระบบการบริการจดัการ 
ทีดี  สามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติต่อไป 
จานดาวเทยีม  หมายถึง  การบริหารจดัการศึกษา  โดยการน าส่ือเทคโนโลยกีารศึกษามาใชใ้น 
การเรียนการสอน  การรับรู้เทคโนโลยขี่าวสารขอ้มูลมาบูรณการให้นกัเรียนนกัศึกษาไดท้  าการศึกษา
และกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยูเ่สมอ 

 
สีประจ าวทิยาลยั  คือสีแดงและสีเขียว 

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นเลิศทางทกัษะ  วชิาการ  ความรักสามคัคี  และการยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรม  และเสมือนหน่ึงความเขม้ขน้ของสายเลือดสีแดง 
สีเขียว  หมายถึง  วทิยาลยัเป็นแห่งท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยวทิยาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ    เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ท่ีจะใหก้ารบริการดา้นการศึกษาแก่ทุกคน  เปรียบเสมือนป่าไมท่ี้เขียวขจีอยูต่ลอดกาล 
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อกัษรย่อโรงเรียน   
 ภาษาไทย  คือ  ว.ท.บ.   ภาษาองักฤษ  คือ  B. C. T. C. 
 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ต าแหน่ง
 

รวม 

จ านวน (คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ทีม่ีวุฒิ 

วชิาชีพครู
 

 

อายุงาน
เฉลีย่ 
(ปี) 

ชาย หญงิ 
ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูแ้ทนผูรั้บ-
ใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 
ผุอ้  านวยการ 
ครูประจ าการ 
ครูอตัราจา้ง 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
นกัการ/ภารโรง 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)................. 

1 
1 
 

1 
1 

43 
2 
2 
1 
3 

1 
-- 
 

1 
1 

23 
1 
-- 
-- 
2 

-- 
1 
 

-- 
-- 
20 
1 
2 
1 
1 

-- 
-- 
 

-- 
-- 
2 
-- 
-- 
-- 
3 

-- 
-- 
 

-- 
1 

36 
2 
2 
1 
-- 

1 
1 
 

1 
-- 
5 

 1 
1 
-- 
1 
1 

20 
-- 
-- 
-- 
-- 

9 
7 
 

44 
9 
8 
4 
3 
2 
3 
4 

รวม
 

55 29 26 5 42 8 -- 23 -- 

 
 คณะผู้บริหารวทิยาลยั  ปี  55 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกลุ อาย ุ วฒิุสูงสุด ประสบการณ์ (ปี) 

ผูรั้บใบอนุญาต/
ผูอ้  านวยการ 
ผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 

นายทรรศนภูมิ    บุรีเพีย 
 
นางศุภลกัษณ์      บุรีเพีย 
 
นายสินสมบติั     ปุกหุต 

44 
 

42 
 

65 

กศ.ม. 
 

กศ.ม. 
 

B.B.A.,น.บ.,กศ.ม. 

9 
 

8 
 

44 
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  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา สถานบนัการศึกษา 

หมวด/สาขาวชิา 
ท่ีสอน 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 8 
 9 
10 
11 

 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

หมวดวชิาสามญั 
อ.  นฤพนธ์  สุทธิพร 
อ.  ชาคริต  พรมเรืองเดช 
อ.  พิมพิไล  พิเมย 
อ.  สงวน  ฮองตน้ 
อ.  สุมิตรา  มาลาเภา 
อ.  ปรียานุช  พรหมแสงโส 
อ.  บุญชู  ศรีชยัมูล 
อ.  วชิระ  ธรรมมามนต์ 
อ.  สมาน  อินทร์พามา 
อ.  ศศิธร  ทพยาลยั 
อ.  สาธร  ธนาอนนัประเสริฐ 
หมวดวชิาชีพ (พาณิชย/์บริหาร) 
อ.  พรผกา  จนัทร์สวย 
อ.  เยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์
อ.  วรรณี  ชาดา 
อ.  พิมลรัชดา  แกว้เพชร 
อ.  ชาญวุฒิ  หาแกว้ 
อ.  นุชรินทร์  โคตรบญัชา 
อ.  ดวงกมล  รักษาเมือง 
อ.  มยรีุ  ราชโคตร 
อ. วรีชยั  ดวงดุ 
อ. ทพยาภรณ์  บุญภา 
อ.  สุทธิพร  นามชู 
อ.  สุกญัญา  หนนัแป 
อ.  ภทัรธีระ  ประทุมเม 
อ.  อุทยั  ภูมิประมาณ 
อ.  ทิพยรั์ตน์  รักษาเมือง 
อ.  ดาราพร  กุลพลเมือง 
อ.  สุพตัรา  ศรีสิม 

 
กศม. 
วท.บ. 
วท.บ. 
ค.บ. 
ศศ.บ. 
วท.บ. 
พ.ม. 
บธ.บ. 
ค.บ. 
วท.บ. 
บธ.บ. 

 
บธ.บ. 
บช.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บช.บ. 
บช.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 
วท.บ. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

 
ม. นเรศวร 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม.สารคาม 

ม. ราชภฏัสกลนคร 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ราชธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. มหาสารคาม 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
 

ม. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ม. ราชภฏัอุบลธานี 

ว. สันตพล 
ว. สันตพล 

ม. มหาสารคาม 
ม. ราชมงคลอีสาน 

ว.  สันตพล 
ม. รัตนบณัฑิต 
ว.  สันตพล 

ม. ราชภฏัเทพสตรี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ว. สันตพล 
ม. ราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาองักฤษ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
พลานามยั 
สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การขาย 
การขาย 
การขาย 
การขาย 

คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 

 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
48 
 
49 

อ.  ธญัญาวนั  สุวรรณไตร 
อ. ณฏัฐาพร  สุวรรณไตร 
อ.  วชัราภรณ์  วธัรานนท์ 
อ.  ศมนพรรณ  แสนสุข 
อ.  อรอนงค ์ หลกัค า 
อ.  ทศันีย ์ บริสุทธ์ิ 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
อ.  โยธิน  จนัทะไหม 
อ.  ปรินทพล  กองศรีนนท์ 
อ.  ยศพร  บุรีเพีย 
อ.  สมเด็จ  ร่ืนกลาง 
อ.  ศราวุฒิ  ดุงศรีแกว้ 
อ.  กมัปนาท  จนัทา 
อ. เอกชยั  สอนบุญทอง 
อ.  สิทธิพร  โคตรปัจจิม 
อ.  ไพวลัย ์ อนนัตภูมิ 
อ.  ไชยยา  การช่วง 
อ.  ธวชัชยั  เพียแพง 
อ.  วชัรา  สีนา 
อ. จร  เช่ือมแกว้ 
อาจารยพ์ิเศษ  (อุตสาหกรรม) 
อ.  ธวชัชยั   ไชยวงคค์  า 
อาจารยพ์ิเศษ  (สามญั) 
นางแจ่มจนัทร์  บุรีเพีย 

ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
น.บ. 
. 

วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 
กศ.ม. 
วท.บ. 
วศ.บ. 
วศ.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 

 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ค.บ. 

ม. สารคาม 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ว. นครราชสีมา 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
 

ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ร.ร. ช่างกลอุดรธานี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ราชธานี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ว. เทคโนโลย ีฯ บา้นดุง 
 
 
 

ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 

 
ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์

เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 

 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 

 
ภาษาไทย 

อาคารเรียนห้องเรียนและอาคารประกอบ 
 1.  อาคารเรียนและหอ้งเรียน 
  1.1  อาคารเรียน  1  มีจ  านวน  11  หอ้ง 
    (1)  หอ้งอ านวยการ  1  ห้อง    (2)  หอ้งส านกังาน    1  หอ้ง         
    (3)  หอ้งพยาบาล      1  ห้อง  (4)  หอ้งปฏิบติัการคอมฯ  4  หอ้ง 
    (5)  หอ้งปฏิบติัส านกังาน   2  หอ้ง  (6)  หอ้งปฏิบติัการภาษา    1  หอ้ง 
    (7)  หอ้ประชุมเล็ก           1  หอ้ง 
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  1.2  อาคารเรียน  2  มีจ  านวน  2  หอ้ง 
      ศูนยว์ทิยบริการ/หอ้งสมุด        1  หอ้ง  
      หอ้งประชุม          1  หอ้ง  
  1.3  อาคารเรียน  3  มีจ  านวน  9  หอ้ง  
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน              8  หอ้ง 
  1.4  อาคารเรียน  4  มีจ  านวน  7  หอ้ง 
          หอ้งเรียน                     7  ห้อง 
        1.5  อาคารเรียน  5 มีจ านวน  12  หอ้ง 
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน                   11  ห้อง 
     รวม ห้องปฺบัติงาน     7  ห้อง  ห้องเรียน                   34  ห้อง 
 2.  อาคารประกอบ 
  2.1  อาคารโรงอาหาร/หอประชุม     1  หลงั 
  2.2  อาคารโรงฝึกงาน      1  หลงั 
      
            3.  หอ้งน ้าชาย – หญิง 
  3.1  อาคาร  1    ชาย    8    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
  3.2  อาคาร  3    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
  3.3  อาคาร  5    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
    รวม   ชาย  28    หน่วย  หญิง  30  หน่วย 
 
สนามกฬีา 
  1.  สนามวอลเล่ยบ์อล 
  2.  สนามตะกร้อ 

3.  สนามบาสเกตบอล 
  4.  สนามฟุตบอล 
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 ข้อมูลทรัพยากรของวิทยาลัย 
การใชท้รัพยากรจ าแนกตามสถานท่ีใชง้าน 

รายการทรัพยากร 

จ านวนทรัพยากรทีใ่ช้งาน  (เคร่ือง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส านักงาน 

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6.2 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย 
6.3 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาองักฤษ 
6.4  เคร่ืองยนต ์
6.5  เคร่ืองมือยานยนต ์
6.7  เคร่ืองไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 

160 
50 
50 
-- 

5 
-- 
-- 
11 
35 
30 

5 
1 
1 
-- 

แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ ขนาด (ตร.ม.) จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.1 .1หอ้งสมุด 
7.1.2 หอ้งอินเตอร์เน็ต 
7.1.3 สหการ 
7.1.4 สวนสมุนไพร 
7.1.5 ธนาคารจ าลอง 
7.1. 6 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

9X14   
7X9 
5X6 

1,000  คน 
1,000  คน 
850  คน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.2.2 สถานประกอบการ ท่ีใชฝึ้กงาน 
7.2.3 สถานประกอบการท่ีศึกษาดูงาน 
7.2.4.วดั 
7.2.5. อ่ืนๆ ระบุ  สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 

350 คน 
250  คน 
1,000  คน 
1,000  คน 
350  คน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (รอบสอง) 
________________   

ผลการประเมิน ณ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  มีผลการประเมินสถานศึกษาไดร้ะดับ  ดี  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.27  ผลการประเมินระดบัมาตรฐานไดร้ะดบั  ดี  ในมาตรฐานท่ี  1,  2,  3,  4,  5,  6  และไม่มี
มาตรฐานใดอยุใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
ตารางสรปุการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการับรองมาตรฐานการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี  1  การประกนัคุณภาพภายใน 4.50 ดี 
มาตรฐานท่ี  2  คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 4.38 ดี 
มาตรฐานท่ี  3.  การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี  4.  นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารย์
นกัศึกษา 

4.17 ดี 

มาตรฐานท่ี  5  การใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี  6  การบริหารและการจดัการ 4.50 ดี 

ผลการประเมินระดบัสถานศึกษา 4.27 ดี 
 

 
 
 
 
 
 



13 
 

 

ทศิทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

นโยบาย 1  ปฏิรูประบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
                  การบริหารจดัการอาชีวศึกษาตอ้งเป็นไปอยา่งมีเอกภาพดา้นนโยบาย มี ๕ องคก์รรรองรับ  มี      
การกระจายอ านาจสู่ระดบัผูป้ฏิบติั  เร่งรัดผลกัดนัการรวมกลุ่มสถานศึกษา  เพื่อร่วมกนับริหารจดัการในรูปแบบ
สถาบนัอาชีวศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชน  ชุมชนและสังคม 
 
นโยบาย  2  ปฏิรูปหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
                   หลกัสูตรอาชีวศึกษาตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงมีลกัษณะท่ีเป็น        สห
วทิยาการ เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  ท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 
 
นโยบาย  3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                   สังคมไทยจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการเรียนรู้  เพราะเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
                        1.   ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพของเด็กไทย 
                        2.   ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเขม้แข็งของสังคมไทย 
                        3.   ปฏิรูปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุโลกาววิฒัน์ 
                        4.   ปฏิรูปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ครูอาจารย ์ ผูป้กครองและสังคมไทย 
                        5.   ปฏิรูปการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  คือ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
                              ร่าง  พ.ร.บ. กรมอาชีวศึกษา 
 
นโยบาย  4  ปฏิรูปสถานศึกษา 
                   สถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา  จะตอ้งเป็นผูน้ าในสังคมทั้งเทคโนโลยแีละเป็นองคก์รแห่ง    การ
เรียนรู้ 
 
นโยบาย  5  ปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                   การจดัการศึกษาตอ้งใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษา  มีความสมบูรณ์พร้อมดว้ยทกัษะ  
พื้นฐาน  เช่น  ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  ทกัษะวชิาชีพ  และทกัษะความเป็นมนุษย ์ จ าเป็นตอ้งมี
ระบบการควบคุม  ประเมินและเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ทั้งในระดบัชาติ  ระดบัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
มาตรฐานดา้นผูส้ าเร็จการศึกษาและผูเ้รียน 
        มาตรฐานท่ี  1  ผูส้ าเร็จการศึกษา  มีความรู้เชิงวชิาการ  มีทกัษะในวชิาชีพ  และทกัษะชีวติอนัส่งผลต่อ       
                                 การประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีการพฒันาความรู้ในทกัษะพื้นฐาน  ทกัษะในการปฏิบติังานและพฒันาตนเองใน          
                                วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีความรักในอาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
        มาตรฐานท่ี  4  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร  จดัระบบเครือข่ายในการจดัการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งผล 
                                ความร่วมมือกบัสถานประกอบการชุมชน  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการสนบัสนุนการจดั 
                                การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานท่ี  5  สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้การปฏิบติัจริง  เรียนรู้จากประสบการณ์      
                               จริง  และมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
        มาตรฐานท่ี  6  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได ้ และเนน้การมีส่วนร่วม 
        มาตรฐานท่ี  7  สถานศึกษามีการส่งเสริมการท างานวจิยัและการสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ  เผยแพร่สู่ 
                                สาธารณชนและน าไปพฒันาชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศ 
        มาตรฐานท่ี  8  สถานศึกษามีบริการทางวชิาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้เป็นสังคมแห่ง              
                                ภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
มาตรฐานดา้นปัจจยั 
       มาตรฐานท่ี  9  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อกาเรียนรู้และ                
                               การปฏิบติั  รวมถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน 
      มาตรฐานท่ี  10  ผูส้อนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวชิาท่ี 
                                สอน  การปฏิบติัหนา้ท่ี  และพฒันาตนเองใหท้นัต่อเทคโนโลย ี
      มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
                                เทคโนโลยงีานอาชีพและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
     มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจดัการประกนัคุณภาพภายใน  โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประกนั 
                               คุณภาพภายนอก เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  นโยบาย  
                               รัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาน าไปสู่การปฏิบติั 
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การปฏิรูปการอาชีวศึกษา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  5  ดา้น  ท่ีมี           ความ
เก่ียวขอ้งสังคมกบัทุกดา้นดงัน้ี 
                           1.   ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 
                           2.   ปฏิรูปการเรียนรู้ 
                           3.   ปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา 
                           4.   ปฏิรูประบบครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
                           5.   ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 
การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 
   ยทุธศาสตร์   เร่งรัดการจดัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอยา่งทัว่ถึง  ใหส้ามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ  โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถาน
ประกอบการพฒันาการเทียบผลการเรียนใหส้ามารถเช่ือมดยงการจดัการศึกษาไดห้ลากหลาย  รูปแบบ  สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแหลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลย ี
 เป้าหมาย 
                1.   ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนท่ีม่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัสูงไดรั้บการฝึกอบรม 
                      วชิาชีพอยา่งนอ้ย  1  อาชีพ  เพื่อเพิ่มทกัษะก่อนเขา้สู่การท างาน 
                2.   สถานศึกษาร่วมกนัจดัการอาชีวศึกษาระหวา่งสถานศึกษา 
                3.   สถานศึกษา  สนบัสนุนใหบุ้คคลภาจนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา 
                4.   สถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อจดัการอาชีวศึกษาอยา่งมี 
                      ประสิทธิภาพ 
                5.   สถานศึกษามีวธีิการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเช่ือมโยงการจดัการอาชีวศึกษาไดห้ลากหลาย 
                      รูปแบบ  ทุกสถานศึกษา 
                6.   สถานศึกษาสามารถจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
                      ผูเ้รียน  ชุมชน  และสังคมอยา่งทัว่ถึง  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
                7.   สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
    ยทุธศาสตร์   ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ โดยจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั 
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 เป้าหมาย 
                 1.   สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวิภาคี  และฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกแห่ง 
                 2.   สถานศึกษาเนน้การสร้างความเขม้แขง็ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ควบคู่กบัการพฒันา    
                       คุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสานอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย 
                 3.   ครูอาจารย ์ทุกคนเนน้ใหผู้เ้รียน  รู้จดัคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็นดว้ยตนเอง 
                 4.   ครูอาจารยทุ์กคนเนน้การศึกษา  คน้ควา้จากเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 5.   ครูอาจารยทุ์กคน  จดัการเรียนการสอน และประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริงดว้ยวกีาร 
                       หลากหลาย 
                 6.   สถานศึกษาทุกแห่งมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 
การปฏิรูประบบบริหารและการจดัการอาชีวศึกษา 
    ยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ตอ้งเป็นไปอยา่งมีเอกภาพ  ดา้นนโยบาย  มีองคก์รระดบัชาติ
รองรับ  มีการกระจายอ านาจสู่การปฏิบติั เร่งรัด  ผลกัดนั  การรวมกลุ่มสถานศึกษาเพื่อร่วมกนับริหารจดัการในรูป
แลลสถาบนัการอาชีวศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชนชุมชน  และสังคม 
   เป้าหมาย 
                1.   จดัการศึกษาโดยใหส้ถานศึกษาเป็นฐานหลกัในการพฒันาผูเ้รียน 
                2.   พฒันาครู อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหเ้ตรียมพร้อมรับการกระจายอ านาจสู่ระดบัปฏิบติั 
                      ทุกแห่ง 
                3.   จดัเตรียมทรัพยากร  สนบัสนุนสถานศึกษา  ตามสาขาความเช่ียวชาญท่ีก าหนด 
                4.   ใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ไดร่้วมมือกบัสถานศึกษาในการจดัการศึกษา 
                5.   พฒันาหลกัสูตรจากมาตรฐานอาชีพแทจ้ริงใชใ้นสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ    
                     สังคม  เช่น  ดา้นแฟชัน่ เคร่ืองแต่งกาย  การประมง  ดา้นอาหาร 
                6.   พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใชใ้นกลุ่มสถานศึกษาในสถาบนั ต่างสถาบนัตลอดจน 
                      หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                7.   ส่งเสริมใหค้รุอาจารยใ์นสถานศึกษา  ท าการวจิยัพฒันาการเรียนการสอนทุกแห่ง 
                8.   มุ่งมัน่ในการป้องกนั และแกปั้ญหาสารเสพติด  การทะเลาะววิาทและการพนนัภายในสถานศึกษา 
                     อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                9.   เสริมสร้างระบบบริหาร  ระบบงาน  กฎ  ระเบียบ  วธีิปฏิบติัใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูป   
                     ระบบราชการ  พร้อมทั้งเครือข่ายการประสานงานระหวา่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหเ้กิด 
                     ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ  
                     การศึกษา 
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ยทุธศาสตร์  ระดม  จดัสรร  และบริหารทรัพยากร  เพื่อใชใ้นการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โดยยดึหลกัความเสมอภาค  ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เป็นธรรม  คล่องตวั  เนน้การมีส่วนร่วม 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
   เป้าหมาย 
                1.   สถานศึกษาระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณการเงินและทรัพยสิ์นจาก 
                     ทุกฝ่ายมาใชใ้นการจดัการ 
                2.   ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษา  ตามความจ าเป้น  ดว้ยความเสมอ 
                      ภาคและเป็นธรรม 
                3.   จดัระบบการบริหารงบประมาณในรูปสถานบนัการอาชีวศึกษา  มุ่งเนน้ผลผลิตและผล 
                      สัมฤทธ์ิของงานในถานศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
               1.   การจดัการศึกษาทุกระดบัสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ  และความตอ้งการก าลงัคน 
                     ของสถานประกอบการในสถานการณ์ 
               2.   จดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาทุกระดบัสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพและความตอ้งการ 
                     ก าลงัคนของสถานประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบนั 
               3.   การแกปั้ญหานกัศึกษา  Drop  out 
               4.   กิจกรรมการเรียน  การสอน  ตอ้งสนองตอบการพมันาความพร้อมและทกัษะในการ 
                     เป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษา 
               5.   การแกปั้ญหาการทะเลาะววิาทของนกัศึกษาใชกิ้จกรรมกีฬาและดนตรีเป็นกิจกรรมเสริม 
               6.   การท างานของอาชีวศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชน ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง 
                     เป็นเครือข่าย 
               7.   เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับสถานศึกษาเขตพื้นท่ีห่างไกลจะสนบัสนุนใหไ้ดรั้บเงิน 
                    อุดหนุน  100%  ส าหรับสถานศึกษาในเมือง  อาจจะลดหลัน่กนัไป 
 
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการอาชีวศึกษา  9  ประการ 
 
               1.   ผูเ้รียนอยากเรียนสาขาอะไร  ตอ้งไดเ้รียนสาขาวชิานั้น 
               2.   ปรับเปล่ียนระบบและวธีิการรับนกัศึกษาใหม่ 
               3.   การประกนัคุณภาพการมีงานท า 
               4.   เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา 
               5.   สร้างงาน  สร้างรายได ้ ฝึกเป็นเถา้แก่ 
               6.   การเทียบโอน  ประสบการณ์  ใหผู้ใ้ชแ้รงงานและผูป้ระกอบอาชีพ 
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               7.   มีช่องทางพิเศษส าหรับผูเ้รียนเก่ง 
               8.   ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมลงทุน 
               9.   จดัโรงงานใหมี้ในโรงเรียน  จดัโรงเรียนใหมี้ในโรงงาน 
 
นโยบายการจดัการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดด้ าเนินการในการผลิตและพฒันาก าลงัคน เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการก าลงัคนในการพฒันาประเทศ โดยในปี 2551 ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความ
นิยมในการเรียนวชิาชีพใหก้บัสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้รียน ในขณะเดียวกนัไดใ้ชกิ้จกรรมการบริการ
สังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพื่อใหส้ังคมไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพของผูเ้รียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนทั้งในดา้นการฝึกงานวชิาชีพและปลูกฝังส านึก        การบริการสังคม นอกจากน้ีไดเ้นน้
เครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มาร่วมรับผดิชอบและมีบทบาทในการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกนัมาก
ข้ึน ผลการด าเนินการดงักล่าวในปี 2551 ช่วยท าใหก้ารอาชีวศึกษาเป็นท่ีรู้จกักบัสังคมมากข้ึน และกลุ่มเป้าหมาย
ต่างตอ้งการเขา้สู่ระบบอาชีวศึกษา ดงันั้นในปี2552 น้ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงตอ้งการท่ีจะ
พฒันาดา้นคุณภาพใหเ้พิ่มข้ึนควบคู่ไปกบัปริมาณผูเ้รียน และขยายบทบาทการจดัการอาชีวศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ี
เป็นผูมี้งานท าแลว้ ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ และผูท่ี้ก าลงัหางานท าใหม้ากข้ึน และใหค้วามส าคญักบัการคน้หา 
พฒันา เผยแพร่ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อสร้าง และพฒันาอาชีพใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์จึงไดก้ าหนด
แผนปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ 2552 ไวด้งัน้ี 
 
วสัิยทัศน์ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองคก์รหลกัท่ีมุ่งมัน่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาใหมี้
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
 
พนัธกจิ  

• จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
• ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพ อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค  
• วจิยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ   

 
ในการผลกัดนัใหว้สิัยทศัน์และพนัธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์ไว ้6 ยทุธศาสตร์ 35 กลยทุธ ์ดงัน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ
โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวชิาชีพ การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ จะเนน้
การผลิตก าลงัคนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน เพื่อสนบัสนุนขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ ตลอดจนใหมี้การรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการ และสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงคใ์หผู้ส้ าเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขในสังคม โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ  

1.  พฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2.  เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน 
3.  สร้างมาตรฐานและพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล 
4.  ส่งเสริมการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
6.  พฒันาสถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
7.  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดว้ยการบริการสังคม 
8.  ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือ นวตักรรม มาใชใ้นการเรียนการสอน เสริมสร้างทกัษะ 
     การ เป็นผูป้ระกอบการ 
9.  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

การผลิตและพฒันาก าลงัคนใหต้รงตามความตอ้งการของประเทศ ตอ้งไดรั้บร่วมมือกบัองคก์รท่ีตอ้งการ
ใชก้ าลงัคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวสิาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน      การจดัการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น าไปสู่การก าหนดหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนในการผลิตก
ก าลงัคนไดต้รงกบัความตอ้งการภาคการผลิตและความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีเป้าประสงค ์เพื่อผลิตและพฒันา
ก าลงัคนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน และมีกลยทุธ์ คือ  

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

2. สร้างความเขม้แขง็ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
วชิาชีพ 

3.   พฒันาฐานขอ้มูลความร่วมมือ 
4.   พฒันาศูนยก์  าลงัคนอาชีวศึกษา 
5.   ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุน การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพของสถานศึกษา 
      เอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3: พฒันาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อ

คุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และน าแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาไดร้ะบุถึงการ
จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารและจดัการในรูปแบบสถาบนั  การอาชีวศึกษา
ควบคู่ไปดว้ย อีกทั้งจากการประกาศใชก้ฎหมายการอาชีวศึกษาดงักล่าว มีผลใหต้อ้งสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ 
ต่างๆเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  ดงันั้นเพื่อใหก้ารพฒันาระบบบริหารและจดัการอาชีวศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

1.  จดัและพฒันาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐและธรรมาภิบาล 

3.  พฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
4.  กระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนั 
5.  ผลกัดนัการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
6. พฒันาระบบติดตามและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
7.  พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
8.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการใหบ้ริการ 
9.  เสริมสร้างสวสัดิการและขวญัก าลงัใจ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
มุ่งเนน้การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพใหป้ระชาชนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
โดยมีจุดมุ่งหมายใหค้ลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวยั และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วยัแรงงาน สตรี ผูสู้งอาย ุ
โดยเฉพาะผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาสคนพิการ ผูห่้างไกลทุรกนัดารและชนกลุ่มนอ้ย มีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งใน   
ระบบ นอกระบบ และทวภิาคี  

2.   ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชนในการสร้างงานสร้างรายได ้
3.   จดัการศึกษาวชิาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
4.   ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน ใหเ้ป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉนัท์ สันติวธีิ วถีิ

ประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ี มี         ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา แลกเปล่ียนความรู้ พฒันาวชิาการ/วชิาชีพ เตรียมความพร้อมรองรับ   การ
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เปิดเสรีการคา้ในอนาคต โดยหวงัผลใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาวชิาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาท่ีมี
ศกัยภาพและความพร้อม ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในเขตชายแดนภาคใต ้
2.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในพื้นท่ีชายแดน และเขตพฒันา 
     พิเศษเฉพาะกิจ 
3.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
4.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี 

ยุทธศาสตร์ ที ่6 สนับสนุนการวจัิยและพฒันาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
เพื่อใหก้ารอาชีวศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพฒันาระบบการบริหารจดัการใหเ้อ้ือต่อ  การ

เรียนรู้ การสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางวชิาชีพ การเช่ือมโยงการวจิยักบักระบวนการจดัการเรียนการสอน
วชิาชีพ มีกลไกน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมพฒันาการวจิยั สร้างนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และการวจิยัเชิงนโยบาย การวจิยัเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมการน าองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการและ 
การเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมใหน้ าความรู้ เทคโนโลย ีส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาอาชีพ จดสิทธิบตัร และ 
พฒันาสู่เชิงพาณิชย ์

4. พฒันาระบบบริหารจดัการ เครือข่ายงานวจิยั และการจดัการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
ระดบันานา 
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วเิคราะห์  SWOT  ของวทิยาลยั 

 
 ดว้ยวทิยาลยัมีนโยบายการบริหารจดัการ  โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก ๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีทางวทิยาลยัจะไดน้ าไปศึกษาวเิคราะห์  และประมวลผลน ามาใชใ้นการวางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัต่อไป  ดงันั้น  ทางโรงเรียนจึงไดใ้หบุ้คลากรทุก ๆ คนไดแ้สดงความคิดเห็น  
วเิคาะห์  SWOT  ของโรงเรียน  ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1.  Strengths  จุดแข็ง/จุดเด่น 
       1.1  วทิยาลยัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสาขาวชิาใหเ้ลือกเรียน 
       1.2  มีการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
       1.3  มีบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาท่ีสอนอยา่งเพียงพอ         
       1.4  มีการก ากบัติดตามนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  สม ่าเสมอ 
       1.5  มีการส่งเสริมพฒันาผเูรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
       1.6  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพ 
       1.7  การมีออกบริการทางวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชน 
       1.8  วทิยาลยัควรเพิ่มสาขาวชิาท่ีสอนมากข้ึน 
       1.9  วทิยาลยัมีสถานท่ีบรรยากาศท่ีดี  เอ้ือต่อการเรียนการสอนมาก 
       1.10  วทิยาลยัมีพื้นท่ีกวา้งขวางเหมาะสม 
       1.11  การมีบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นระบบ 
       1.12  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและจดัคนเหมาะสมกบังาน 
       1.13  ผูบ้ริหารและบุคลากรทัว่ไปมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
       1.14  มีการจดัสรรงบประมาณการใชจ่้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       1.15  วทิยาลยัมีการวางแผนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
       1.16  เป็นวทิยาลยัท่ีมุ่งอบรมนกัเรียนนกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม 
       1.17  วทิยาลยัมีอาคารเรียน  หอ้งเรียนเพียงพอต่อนกัเรียนนกัศึกษา 
       1.18  วทิยาลยัมีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมใหน้กัเรียนนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
       1.18  วทิยาลยัส่งเสริมบุคลากรใหมี้ใบประกอบวชิาชีพครู 
       1.19  วทิยาลยัมีการด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
       1.20  มีการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ปวส.  และเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปวส.  ถูก 
   

2.  Weaknesses จุดอ่อน/จุดด้อย 
       2.1  หอ้งสมุดและศูนยว์ทิยบริการไม่มีบรรณารักษแ์ละความพร้อมและความเหมาะสมใน 
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       การใหบ้ริการ   
       2.2  ขาดอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 
      2.3  ขาดการสนบัสนุนทางดา้นกีฬา 
       2.4  น ้าด่ืมมีไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษาไม่เพียงพอ 
       2.5  กฎระเบียบวนิยัของโรงเรียนปฏิบติัไม่เฉียดขาด นกัเรียนนกัศึกษาเลยไม่เกรงกลวัฝ่าฝืน 
                                  อยูเ่สมอ 
       2.6  บรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสมต่อสภาพการเรียนการสอน  
       2.7  ควรมีการมีออกบริการทางวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชนมากกวา่น้ี  
       2.8  ขาดรถรับส่งนกัเรียนนกัศึกษาท่ีอยูห่่างไกล   
       2.9  การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนมีนอ้ยเกินไป 
       2.10  นกัเรียนนกัศึกษามาสายประจ าจ านวนมาก 
       2.11  การประสานงานความร่วมมือกบัผูป้กครองยงัมีนอ้ยมาก 
       2.12  ถนนเขา้ - ออกโรงเรียนแคบ  และป้ายโรงเรียนบอกทางเขา้เล็กมาก  หาทางเขา้ออกยาก 
       2.13  อาคารเรียนอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน 
       2.14  โรงฝึกงานอุสาหกรรมควรปรับปรุงใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
       2.15  ไม่มีหอประชุมของโรงเรียน 
   2.16  การจดัการหอ้งปฏิบติัการยงัไม่ดี 
   2.17  ในแต่ละฝ่ายยงัขาดการประสานงานท่ีดี 
   2.18  วสัดุ  ครุภณัฑส์ านกังานยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
   2.19  ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนไม่สมบูรณ์  เป็นปัจจุบนั 
  2.20  ชัว่โมงท่ีท าการสอนเกินควรมีค่าตอบแทน 
  2.21  นกัเรียนนกัศึกษาไม่มีสถานท่ีจอดรถท่ีเหมาะสม 
   2.22  วทิยาลยัไม่มีร้ัวรอบขอบชิดเป็นเหตุให้นกัเรียนนกัศึกษาหนีเรียนอยูเ่สมอ 

2.23  ครูผูส้อนบางคนมีวชิาสอนมาก  ท าใหเ้ตรียมการสอนไม่ทนั  ขาดประสิทธิภาพใน       
         การสอน 
2.24  วทิยาลยัจ าเป็นตอ้งรับนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกแห่ง ไม่สามารถท าการสอบคดัเลือกได ้
2.25  นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่ค่อยออก  การเรียนอ่อน  ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
2.26  การติดต่อติดตามประสานงานกบัผูป้กครองล่าชา้หรือขาดหายไป 
2.27  วทิยาลยัไม่มีรถรับส่งของโรงเรียนไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษา 
2.28  สถานท่ีนัง่เล่นพกัผอ่นของนกัเรียนนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ 
2.29  วทิยาลยัไม่มีหอพกัไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 
2.30  หอ้งเรียนมีพดัลมและแสงสวา่งไม่เพียงพอ  
2.31  วทิยาลยัขาดการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
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2.32  วทิยาลยัขาดการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือสวสัดิการครู 
 

3.  Opportunities  โอกาส 

       3.1  ผูป้กครองมีโอกาสส่งบุตรหลายมาเรียนเพราะทางวิทยาลยัไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน      
       3.2  รัฐบายมีนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพ  นกัเรียนประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก 
       3.3  ยกตวัอยา่งรุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  เป็นเยีย่งอยา่งท่ีดีแก่รุ่นนอ้ง 
       3.4  การประสานงานขอความร่วมมือสนบัสนุนโรงเรียนหรือนกัเรียน 
       3.5  ชุมชน  สังคมอยูใ่กลโ้รงเรียนท าให้เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดง่้าย 
       3.6  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยนิดีใหค้วามช่วยเหลือโรงเรียนและนกัเรียน 
       3.7  เป็นวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  3 
       3.8  เป็นวทิยาลยัท่ีผูป้กครองใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจส่งบุตรหลานมาเรียนมาก 
       3.9  รัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนรายบุคคลเป็นค่าธรรมเนียมการเรียน  ท าใหมี้ทุนในการพฒันา 
                                  วทิยาลยั 

4.  Threats  อุปสรรค์ 

       4.1  เป็นวทิยาลยัเอกชนใหค้วามไวว้างใจนอ้ย 
       4.2  มีรถรับส่งนอ้ย  จึงท าให้นกัเรียนท่ีอยูห่่างไกลไม่สะดวก 
       4.3  มีวทิยาลยัสายอาชีพเพิ่มมากข้ึน  ท่ีอาจส่งผลต่อจ านวนนกัเรียนนอ้ยลงได ้
       4.4  ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
       4.5  ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลของโรงเรียนเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ 
       4.6  ผูป้กครองอยูพ่ื้นท่ีชนบทการติดต่อประสานงานค่อนขา้งล าบาก 
       4.7  ผูป้กครองมีพื้นฐานความรู้และฐานะทางการเงินต ่า  ใหค้วามส าคญัดา้นการศึกษาของ 
                                  บุตรหลานนอ้ยมาก 
       4.8  พอ่แม่ผูป้กครองตอ้งไปท ามาหากินในต่างถ่ินไม่มีเวลาใกลชิ้ตอบรมดูแล 
       4.9  พอ่แม่ผูป้กครองไม่ทราบผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนท่ีวทิยาลยั 
       4.10  มีโรงเรียนสามญัจ านวนมากท่ีปิดกั้นนกัเรียนไปศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 
       4.11  มีส่ิงเร้าภายนอก  เช่น  ร้านเกมส์  สนุกเกอร์  ตลาดนดั  ส่งผลใหน้กัเรียนไปมาเรียน     
                                     หนีเรียน 
       4.12  โรงเรียนคู่แข่งอ่ืน ๆ มุ่งแต่ประชาสัมพนัธ์โจมตีวทิยาลยั 
       4.13  บางหมู่บา้นไม่รถประจ าทางผา่น  หรือรถหมู่บา้นเป็นอุปสรรคใ์นการเดินทางไป – กลบั 

         ของนกัศึกษา 
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บทที ่ 2  เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

 เป้าหมายในการด าเนินงานของวทิยาลยัเป็นส่ิงท่ีวทิยาลยัมุ่งท่ีจะพฒันาดา้นการศึกษาใหบ้รรลุผล
ตามท่ีตอ้งการ  ในระหวา่งปี  2555  ถึง  2559  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน ในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี.- 
  1.  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  3.  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
  4.  ดา้นการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
  5.  ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
  6.  ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  7.  ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.  เป้าหมายด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  1.1  ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป  ร้อยละ 70   

1.2 สถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  80-
100  ต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

1.3 ผูเ้รียนระดบัชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.  2  ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชีิพ  ร้อยละ 70        
1.4 ผูเ้รียนระดบัชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.  2  มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  V – NET   ร้อยละ  45 - 55 
1.5 ผูเ้รียนระดบัชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.  2  มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  V – NET   ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  ร้อยละ  45 - 55 
       1.6  นกัเรียน ปวช. และนกัศึกษา ปวส. ผา่นการทดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยภาพรวม 
                                  ร้อยละ  70  - 90 
       1.7  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ในภาพรวมร้อยละ  70  - 90 
       1.8  ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีร้อยละ  80  - 90 
       1.9   สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจ ต่อตุณภาพผูส้ าเร็จ 
                                   การศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ 80 
        2.  เป้าหมายด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    2.1  คุณภาพการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
                                  สถานประกอบการ  มีการพฒันาหลกัสูตร  และน าหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไป 

                                       ใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  50  - 70 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

                          2.2  ครูจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและการบูรณาการ 
                                 และจดัท าส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนการสอน ร้อยละ  80  - 100  ของรายวชิาท่ีท าการสอน 
      2.3   มีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและครูท าการบนัทึกหลงัสอนร้อยละ  80 - 100 ของ 
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                                 รายวชิาท่ีท าการสอน   ครูแต่ละคนจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
             2.4   ครูทุกคนด าเนินการวดัและประเมินผลตามแผนการเรียนรู้  ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายและน าผลไป 
                                 พฒันาสมรรถนะผูเ้รียนต่อไป 

                          2.5  สถานศึกษาไดค้ดัเลือกสถานประกอบการ  นิเทศก่อนและระหวา่งการฝึกงาน   
                                 มีการวดัผล และสัมมานาการฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ 
                     3.  เป้าหมายด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                          3.1  มีคณะกรรมการสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550   
                                 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554   มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานร่วมกบั 
                                 สถานศึกษาโดยเฉล่ีย  3.51 - 500 
                          3.2  สถานศึกษามีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
                                  และด าเนินการตามแผนการ   มีการการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ 
                                 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  และจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
                         3.3   สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ตามปรัชญา วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง 
                                 สถานศึกษา  มีแผนการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยทุก 
                                         ครูและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ด าเนินการตามแผน   มีการประเมินผลการด าเนินการพฒันา  
                                         สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และน าไป ปรับปรุงพฒันาต่อไป 

                         3.4   สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  มีการจดัประชุม ผูป้กครอง 
                                  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคเรียน  มีการพฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 
                                  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง  มีผลการประเมินการบริหารและภาวะผูน้ าของ 
                                  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00  
                         3.5   สถานศึกษามีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และระบบส ารองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
                                 มีการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนัถูกตอ้ง  มีผลการประเมิน 
                                 ความพึงพอใจการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉล่ีย  3.51 –  5.00 
                         3.6   สถานศึกษามีแผนงานบริหารความเส่ียง 5 ดา้นเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 1. ดา้นความ 
                                  ปลอดภยั  2. ดา้นทะเลาะวิวาท  3. ดา้นส่ิงเสพติด  4. ดา้นสังคม  5. ดา้นการพนนัและ 
                                  การมัว่สุม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียงลดลง 3 -5 ดา้น   
                                  และน าผลไปปรับปรุงแกไ้ข 
                           3.7  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศนกัเรียนนกัศึกษาวนัเปิดภาคเรียนใหม ่ มีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษา 
                                  และพบผูเ้รียนทุก ๆ   วนั  มีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อช่วยกนัดูแลผูเ้รียน  มีการมอบ 
                                  ทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนร้อยละ 20  - 35 ของผูร้้องขอ  และมีผูเ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศใน   
                                  สาขางานต่าง ๆ 

                      3.8  สถานศึกษามีภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
                  มีอาคารเรียน  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน   ศูนยว์ทิยบริการเหมาะสมทนัสมยั 
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   มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 3.51-5.00  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงต่อไป 
                      3.9  สถานศึกษามีวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและทนัสมยัส าหรับผูเ้รียน 
                             มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
                             การบริหารจดัการต่อไป 
                    3.10  สถานศึกษาไดมี้การพฒันาฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  75-  95 
                             มีการมอบทุนการศึกษา ทุนวจิยั/งานสร้างสรรคค์รูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  5 - 25 

                             มีการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากบัสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนร้อยละ 5 - 15 
      มีพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นสุขภาวะทางกาย  ทางอารมณ์  ทาง 
                             สังคม ทางจิตและวญิญาณร้อยละ 75 - 95 
   มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณร้อยละ 5 - 15 
                    3.11  สถานศึกษามีการจดัสรรค่าวสัดุ  อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทนัสมยัส าหรับ 
                             ผูเ้รียนร้อยละ 10  - 14 ของงบด าเนินการ    มีผลผลิตจากการใชว้สัดุฝึกร้อยละ  25  29  ของค่า 
                             วสัดุฝึก  มีการจดัสรรค่าวสัดุ  อุปกรณ์ส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพร้อยละ 1 – 3   
                             ของงบด าเนินการ  มีการจดัสรรงบประมาณสร้างผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
                             หรืองานวิจยัของครูหรือผูเ้รียนร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ  มีการจดัสรรงบประมาณดา้น  
                             ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 
      3.12  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายในประเทศ] 

                             ผูเ้รียนร้อยละ 80  -100  ของสาขางาน   มีความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษา 
                             กบัสถานศึกษา  25 - 45  แห่ง  มีการะดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการ 
                             อาชีวศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ  มีการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีศึกษา 
                             กบัเครือข่ายในประเทศ  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
              4.  เป้าหมายด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
        4.1  สถานศึกษามีจ านวนของกิจกรรม/โครงการ  ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา 
                            ชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีกิจกรรม/โครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการ 
                            ประกอบอาชีพของประชาชนสาขางานละ  2 - 3 โครงการ/ กิจกรรม  มีครู ผูเ้รียนเขา้ร่วม 

                            โครงการอยา่งละร้อยละ  60  - 65    มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางวชิาการ 
                            และวชิาชีพไดค้ะแนะเฉล่ีย  3.75 –  5.00 
               5.  เป้าหมายด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 

                    5.1  ผูเ้รียนมีผลงาน โครงการส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัตามรายวชิาโครงการตาม 
                           เกณฑเ์ฉล่ียระดบัชั้น  ปวช.  3 คน : ช้ิน  ระดบัชั้น  ปวส.   2  คน : ช้ิน 
                           มีการประกวดผลงานและใชป้ระโยชน์ร้อยละ  50 – 90  ของผลงานทั้งหมด 
                           มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 – 45 ของผลงานทั้งหมด 
                           มีการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ระดบัชุมชนร้อยละ  5  - 20  ของผลงานทั้งหมด 
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                   5.2  ครูทุกคนมีผลงานนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั  ร้อยละ  100  ของครูท่ี 
                          ท าการสอน  มีการประกวดและน าผลงานของครูไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ  75  - 95  
                          มีการน าผลงานของครูไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนร้อยละ 50  และ มีการน าผลงานของครูไปใช้ 
                          ประโยชน์ในระดบัชุมชนร้อยละ   5  - 15  ของผลงานทั้งหมด 
        6.  เป้าหมายด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                   6.1  สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติเทินทูนพระมหากษตัริยไ์ม่นอ้ย 
                          กวา่ 2 โครงการ  โดยครูและผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน  มีโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ 
                          ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ โดยครูและผูเ้รียนเขา้ 
                          ร่วมทุกคน  มีโครงการทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ  โดยครูและ 
                          ผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาต่อ 
                          การปลุกฝังจิตส านึกดา้นรักชาติฯ ระบบประชาธิปไตย และทะนุบ ารุงศาสนาฯมีค่าเฉล่ีย 3.75   

                    6.2  สถานศึกษามีโครงการปลูกจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยมีครูและบุคลากรทาง 
                           การศึกษาและผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน  5 – 6 โครงการ  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ 
                           ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลกัษณ์ ในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
                          โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 – 4.80 
                    6.3  มีโครงการดา้นการกีฬาและนนัทนาการ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้ 
                           ร่วมกวา่ 5 - 7โครงการ  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาต่อ 
                           ภาพลกัษณ์ ในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 –4.80 

                   6.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขา้ความเขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี  
                           เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  มีแผนงาน โครงการ  การบริหารจดัการสถานศึกษา  ตามหลกั 
                           ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผูเ้รียน  มีส่วนร่วม  ผล 
                           การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญา     
                           เศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  3.75 – 4.80                                                            
             7.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์นว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย  ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553  (ขอ้  ๒๒) ดงัต่อไปน้ี                                                                                          
                 สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกใช ้
                  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน   มีการจดัท าประกนัคุณภาพภายใน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                  และการรายงานประจ าปี  ต่อไป  มีโครงการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในของ 
                  สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจดัท ารายงานประจ าปีอยา่ง 
                  ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี  มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากการแนะต าของผลการประเมินคุณภาพ 
                  ภายในและภายนอก   มีผลตวับ่งช้ีอยูใ่นเกณฑ์  ดี  จ  านวน 24 – 33  ตวับ่งช้ี 
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บทที ่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

สถานศึกษาไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย  ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553  ขอ้  ๒๒  (1)   จึง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                 1.1  ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป  ร้อยละ  70 - 79 
                 1.2  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบ  หน่วยงาน ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียนเฉล่ีย  3.51  
                         – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  80-90 จากกลุ่มตวัอยา่งสถานประกอบการ หน่วยงานจ านวน 5 แห่ง  
                        และบุคคลในชุมชน  5 คน 
                1.3  ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดบั ปวช. นกัเรียนผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
                        วชิาชีพร้อยละ 65 ข้ึนไป  ระดบั ปวส. นกัศึกษาผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพร้อยละ 70  โดย 
                         ภาพรวมร้อยละ 70 – 79 ข้ึนไป 

    1.4  ผูเ้รียนระดบั ปวช. และ ปวส.  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้น 

                         อาชีวศึกษา  (V – Net)  ตั้งแต่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ  55 – 64  
                 1.5  ผูเ้รียนระดบั ปวช. และ ปวส. ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้น 

                        อาชีวศึกษา  (V – Net)  ตั้งแต่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษคิดเป็น 
                        ร้อยละ  55 - 64 
                 1.6  ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอนมาจรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวฒุติวชิาชีพ หรือหน่วยงานท่ี 

                        คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองโดยภาพรวมร้อยละ  70   ข้ึนไป 
                 1.7  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ของรุ่นโดยภาพรวมร้อยละ  70  ข้ึนไป 
                 1.8  ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  หรือประกอขบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  คิดเป็น 

                        ร้อยละ  80 ข้ึนไป 
                 1.9  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อ 
                          คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ 80  ข้ึนไป 

           2.   ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                          
                 2.1  คุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการ ของ 
                        สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน   โดยมีการส ารวจความตอ้งการใน การพฒันาหลกัสูตร    
                        การใชแ้ละประเมินผลหลกัสูตร  และน าหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ี พฒันาแลว้ไปใชอ้ยา่งนอ้ย 
                             ร้อยละ  50  ข้ึนไปของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

               2.2   คุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา  โดยครูจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ 
                       สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวชิา  คิดเป็นร้อยละ  81 ข้ึนไป ของ 
                       ครูท่ีท าการสอนทั้งหมด 
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             2.3   คุณภาพในการจดัการการเรียนการสอนรายวชิา   โดยจดัการเรียนการสอนตามแผนการ 
                      จดัการเรียนรู้   ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีrการบูรณาการ  คิดเป็นร้อยละ  80  ของรายวชิาท่ีสอน 
                      จดัท าส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนการสอนร้อยละ  80  ของรายวชิาท่ีท าการสอน   มีการนิเทศ 
                      การจดัการเรียนการสอนและครูท าการบนัทึกหลงัสอนร้อยละ  80  ของรายวชิาท่ีท าการสอน 

                      และครูท าการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงรายวชิา 
              2.4   คุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวชิา  โดยครูทุกคน   
                      ด าเนินการวดัและประเมินผลตามแผนการเรียนรู้  ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายและน าผลไปพฒันา   
                      สมรรถนะผูเ้รียนต่อไป 

              2.5.  คุณภาพในการฝึกงาน  โดยสถานศึกษาไดค้ดัเลือกสถานประกอบการ  นิเทศก่อนและ 
                      ระหวา่งการฝึกงาน  วดัผลประเมินร่วมกบัสถานประกอบการ มีการสสัมมนาการฝึกงานเพื่อ              
                      น าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 
           3.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                3.1  คุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั  ในการปฏิบติังาน 
                       ร่วมกบัสถานศึกษา  ประเมินผลโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
                       โดยเฉล่ีย  3.51 – 500  และมีการพฒันาคุณภาพในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี ก าหนดไวใ้น 
                        กฎหมาย 
             3.2   คุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา  สถานศึกษามีแผนพฒันาการจดัการศึกแล 

                        แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกนั  และสถานศึกษามีการการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล      
                        และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  พร้อมทั้งสถานศึกษามีการจดัท ารายงานผลตามผน 
                        ปฏิบติัการประจ าปี 
               3.3   คุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์  สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์ตามปรัชญา  
                       วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                       สถานศึกษา  มีการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยทุกครูและทุก 

                            ฝ่ายมีส่วนร่วม  และการประเมินผลการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และ 
                            น าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 

               3.4   คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สถานศึกษามีการด าเนินงานตาม 
                       นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  มีการประชุมครูทุก ๆ เดือน และผูป้กครองภาคเรียนละ 1  คร้ัง 
                       น าความคิดเป็นขอ้เสนอแนะของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไปพฒันาสถานศึกษา  และมีผล 
                       การประเมินการบริหารและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโดย 
                       เฉล่ีย  3.51 – 5.00 
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               3.5   คุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา  สถานศึกษามีระบบขอ้มูล 
                       สารสนเทศท่ีสมบูรณ์และระบบส ารองเพื่อป้องกนัการสูญหาย  มีการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง  
                       ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง  และมีการผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจดัการระบบ 
                       ขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 
               3.6   คุณภาพในการบริหารความเส่ียง  สถานศึกษามีแผนงานบริหารความเส่ียง 5 ดา้นเป็นแนวทางใน 
                       การด าเนินงาน  ดงัน้ี  1. ดา้นความปลอดภยั 2. ดา้นทะเลาะววิาท  3. ดา้นส่ิงเสพติด   4. ดา้นสังคม   
                       5. ดา้นการพนนัและการมัว่สุม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียง 
                       มีความเส่ียงลดลง 3 -5 ดา้น  และน าผลไปปรับปรุงแกไ้ข 
               3.7   คุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศนกัเรียนนกัศึกษาวนัเปิดภาคเรียน  

                       ใหม่ มีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและพบผูเ้รียนทุก ๆ  วนั  มีระบบเครือข่ายผููู้ปกครองเพื่อช่วยกนั
ดูแล 
                       ผูเ้รียน  มีการมีระบบเครือข่ายเพื่อช่วยกนัดูแลผูเ้รียนร้อยละ  15 ของผูเ้รียนท่ีร้องขอ  และผูเ้รียนท่ีมี 
                       ความเป็นเลิศในสาขางานต่าง ๆ 
               3.8   คุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที 

                       หอ้งเรียน ห้องปฏิบติั โรงฝึกงาน  ศูนยว์ทิยบริการ  สถานศึกษามีภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ี 
                       เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนการสอน  มีหอ้งปฏิบติัการ  รงฝึกงาน  ศูนยว์ิทยบริการเหมาะสมทนัสมยั 
                       และมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 3.51-5.00  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงต่อไป 
               3.9   คุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  สถานศึกษามีวสัดุ  อุปกรณ์ 
                       ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและทนัสมยัส าหรับผูเ้รียน  และมีผลการประเมินความพึง 
                       พอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการต่อไป 
              3.10  คุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาไดมี้การพฒันาฝึกอบรมครูและ 
                       บุคลากรทางการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  75  มีการมอบทุนการศึกษา ทุนวจิยั/  งานสร้างสรรคค์รู  
                       และบุคลากรทางการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  5  มีการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากบั  
                       สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  มีพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ครูและบุคลากรทาง 
                       การศึกษา ดา้นสุขภาวะทางกาย  ทางอารมณ์  ทางสังคม ทางจิตและวญิญาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
                       และมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้น 
                       วชิาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
              3.11  คุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  สถานศึกษามีการจดัสรรค่าวสัดุ  อุปกรณ์ส่ือ 
                       การเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทนัสมยัส าหรับผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

                       มีรายไดจ้ากผลผลิตจากการใชว้สัดุฝึกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  25 ของค่าวสัดุฝึก  มีการจดัสรรค่าวสัดุ   
                       อุปกรณ์ส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  มี 
                       การจดัสรรงบประมาณสร้างผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัของครูหรือ 
                       ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  5 ของงบด าเนินการ  และมีการจดัสรรงบประมาณดา้นปลูกฝังจิตส านึก 
                       และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของบด าเนินการ 
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             3.12   คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา  กบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ 
                       ต่างประเทศ  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายในประเทศ 
                       มีการจดัหาเชิญผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ ภูมิปัญญาทอ้ง แลสถานประกอบมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนไม่ 
                       นอ้ยวา่ร้อยละ 80 ของสาขางาน  มีความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษากบั 
                       สถานศึกษาไมน่อ้ยกวา่  20  แห่ง  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการ 
                       อาชีวศึกษาไม่นอ้ยกวา่  5  รายการ  เช่น  งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ บุคลากร  ฯลฯ 
                       และมีการมีการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีศึกษากบัเครือข่ายในประเทศ  เพื่อ 
                       ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
         4.   ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ                                                                                                                             
               4.1  คุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวชิาชีพ  สถานศึกษามีจ านวนของกิจกรรม/ 
                      โครงการ  ท่ีให้บริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  และกิจกรรม/ 
                      โครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

                      สาขางานละไมน่อ้ยกวา่  2 โครงการ/ กิจกรรม/  มีครู ผูเ้รียนเขา้ร่วมโครงการอยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 
                      ร้อยละ  60  และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางวชิาการและวชิาชีพไดค้ะแนะ 
                      เฉล่ีย  3.51 – 5.00 
          5.   ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 

                5.1  คุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของผูเ้รียน  ผูเ้รียนมี 
                      ผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยัตามรายวชิาโครงการตามเกณฑเ์ฉล่ีย 
                      ปวช. 3 คน : ช้ิน  ปวส. 2 คน : ช้ิน  มีการประกวดผลงานและใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
                      ร้อยละ  50  องผลงานทั้งหมด  มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 ของผลงานทั้งหมด 
               5.2  คุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของครู  ครูทุกคน 
                      มีผลงานนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั  มีการประกวดและน าผลงานของครู    
                     ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ  75 ของผลงานทั้งหมด  มีการน าผลงานของครูไปเผยแพร่ต่อ 
                     สาธารณะชนร้อยละ 50  ของผลงานทั้งหมด  และมีการน าผลงานของครูไปใชป้ระโยชน์ในระดบั 
                     ชุมชนร้อยละ   5  ของผลงานทั้งหมด 
         6.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
               6.1  คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
                      ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 

                     สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  เทินทูนพระมหากษตัริยไ์ม่นอ้ยกวา่   
                     2 โครงการ    โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 
                     ประมุข ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ  และโครงการทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมไม่นอ้ยกวา่ 2  
                     โครงการ  โดยครูและผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน  และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 



33 
 

 

                     ภายนอกสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
               6.2   คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  สถานศึกษามีโครงการปลูกจิตส านึก 
                       ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคนไม่นอ้ยกวา่  
                       5 โครงการ  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลกัษณ์ ใน 
                       การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
               6.3   คุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  สถานศึกษามีโครงการดา้นการกีฬาและ 
                       นนัทนาการ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ มี 
                       การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลกัษณ์ ในการส่งเสริมดา้น 
                       กีฬาและนนัทนาการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
               6.4   คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
                       ความเขา้ความเขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  มี 

                        แผนงาน โครงการ  การบริหารจดัการสถานศึกษา  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู 
                       และบุคลากรทางการศึกษา  และผูเ้รียน  มีส่วนร่วม  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                       ภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  
                      3.51- 5.00 
         7.  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
               7.1  คุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
                      มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ใชเ้ป็น 
                      แนวทางในการด าเนินงาน  มีการจดัท าประกนัคุณภาพภายใน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ 
                      การรายงานประจ าปีต่อไป  มีโครงการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในขสถานศึกษา 
                      อยา่งต่อเน่ือง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

              7.2  คุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   สถานศึกษามีการจดัท ารายงาน 
                    ประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ ปี  มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากการแนะต าของผลการ 
                    ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  และมีผลตวับ่งช้ีอยูใ่นเกณฑ ์ ดี  จ  านวน 24 – 29  ตวับ่งช้ี 
 

__________________________ 
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บทที ่ 4  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

 จุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั  ระหวา่งปีการศึกษา  2555 – 2559  ไดจ้ดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาความตอ้งการพฒันา  สอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของวทิยาลยั  และมาตรฐานตวับ่งช้ี
ของการประกนัคุณภาพภายใน  ดงัน้ี 

 จุดเนน้ท่ี  1  “ทกัษะล ้า”  ทางวทิยาลยัไดย้ดึหลกัการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามหลกัปรัชญา
ของสถานศึกษา  โดยการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนในแต่
ละรายวชิาทั้งประเภทวชิาพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  เกิดสมรรถนะใน
วชิาชีพแต่ละสาขาวชิา/สาขางาน  สามารถปฏิบติังานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 จุดเนน้ท่ี  2  “คุณธรรมเด่น”  นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้ทกัษะ  และมีสมรรถนะ
ในการปฏิบติังานไดจ้ริงแลว้  ทางวทิยาลยัยงัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนทุก ๆ คนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมอนั
ดีงาม  มีความซ่ือสัตย ์ อดทน  ขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบงานประจ าวนั  โดยจดัใหมี้
โครงการ  เขา้ค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมต่าง ๆ  เป็นประจ าทุก ๆ ปี
การศึกษา 

จุดเนน้ท่ี  3  “เนน้ความรู้  สู่สากล”  ทางวทิยาลยัมุง่เนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  ใหมี้สมรรถนะในการปฏิบติังาน  ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  และเขา้สู่ความเป็นสากล  ท่ีจะเปิดประตูเขา้สู่ประชาคมเอเซียนในปี  2558   

 

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
_________   

 

1.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศสึกษา 
     กลยทุธ์  1.1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป 
     กลยทุธ์   1.2  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบ  หน่วยงาน ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

     กลยทุธ์  1.3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
     กลยทุธ์  1.4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้นอาชีวศึกษา  
                             (V – Net)  ตั้งแต่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
     กลยทุธ์  1.5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้นอาชีวศึกษา  
                             (V – Net)  ตั้งแต่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
     กลยทุธ์  1.6  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอนมาจรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวฒุติวชิาชีพ หรือ 
                          หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
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     กลยทุธ์  1.7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
     กลยทุธ์  1.8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  หรือประกอขบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
     กลยทุธ์  1.9  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อ 
                          คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ 80  ข้ึนไป 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                          
     กลยทุธ์  2.1   ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ    
                           ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
    กลยทุธ์  2.2   ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 
     กลยทุธ์  2.3   ระดบัคุณภาพในการจดัการการเรียนการสอนรายวชิา 
     กลยทุธ์  2.4   ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
     กลยทุธ์  2.5.  ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
 

3.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
     กลยทุธ์  3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 
     กลยทุธ์  3.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
     กลยทุธ์  3.3   ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
     กลยทุธ์  3.4   ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     กลยทุธ์  3.5   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     กลยทุธ์  3.6   ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
     กลยทุธ์  3.7   ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 
     กลยทุธ์  3.8   ระบบคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคาร

สถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติั โรงฝึกงาน  ศูนยว์ทิยบริการ 
    กลยทุธ์  3.9    ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ 
    กลยทุธ์  3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยทุธ์  3.11  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    กลยทุธ์  3.12  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา  กบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ 

หรือต่างประเทศ 
 
4.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

     กลยทุธ์  4.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
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5.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
     กลยทุธ์  5.1   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของผูเ้รียน 
     กลยทุธ์  5.2   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของครู 
 

6.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ    
                                                                            พลโลก 
 

     กลยทุธ์  6.1   ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ส่งเสริม 
                          การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะ  วฒันธรรม 
    กลยทุธ์  6.2    ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    กลยทุธ์  6.3   ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
    กลยทุธ์  6.4    ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
     กลยทุธ์  7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
     กลยทุธ์  7.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 

____________________  
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1.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู ้
ประกอบอาชีพหรือท างานใน
สถานประกอบการ  หรือศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการ
อาชีวศึกษาใหมี้ความรู้ในเชิง
วชิาการ  ทกัษะทางวชิาชีพ  และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรือ
ท างานในสถานประกอบการจน
เป็นท่ียอมรับ  หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

1.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  และ
ระดบั  ปวส.  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00   
ข้ึนไป  เทียบร้อยละกบัจ านวน
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 

2.  การประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อคุณภาพของผูเ้รียน  3  ดา้น   
ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ดา้นสมรรถนะหลกัทัว่ไป  และ
ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ 

3.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  และ
ระดบั  ปวส.  ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

 

4.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช. 3 และ  
ปวส. 2 มีคะแนะเฉล่ียจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

 โครงการสอนเสริมรายวชิาใน
แต่ละชั้น 
 
 
 
โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน  ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผูเ้รียน 
 
โครงการทดสอบและ
ประเมินผลมาตรฐานวชิาชีพ 
 
 
 
 
โครงการสอนเสริมเตรียม
ทดสอบ  (V – NET) 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑเ์ฉล่ียสะสม 2.00  
ข้ึนไป 

ร้อยละ  70 - 90 
 

ความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51 – 5.00  
คิดเป็นร้อยละ  80-100 จากกลุ่ม
ตวัอยา่งสถานประกอบการ 
หน่วยงานจ านวน 5 แห่ง และ
บุคคลในชุมชน  5 คน 
ระดบั ปวช. นกัเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพร้อยละ 65 ข้ึน
ไประดบั ปวส. นกัศึกษาผา่น
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพร้อยละ 
70  โดยภาพรวมร้อยละ 70 – 90  
 
ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 มีคะแนนเฉล่ียเฉล่ียจาก
การทดสอบ V-Net)คิดเป็น    
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  ดา้นอาชีวศึกษา  (V – NET)  มีค่า

คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
5. ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  3 และ  
ปวส. 2 มีคะแนะเฉล่ียจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอาชีวศึกษา  (V – NET)  ใน
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ มีค่า
คะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
6. ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  3 และ  
ปวส. 2  ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบนั
คุณวฒิุวชิาชีพฯ  
7.  ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั  
ปวช.  3 และ  ปวส. 2  ตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา จากผูเ้รียน
แรกเขา้ของรุ่น 
8.  ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั  
ปวช.  3 และ  ปวส. 2  ในปีท่ีผา่น
มาไดง้านท าในสถาน 

 
 
โครงการสอนเสริมภาษาองักฤษ
เตรียมทดสอบ (V – Net) 
 
 
  
โครงการสอนเสริมเตรียม
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
 
 
โครงการสอบซ่อมเสริมนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่
เกณฑ ์
 
1.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า  ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ  55 - 60 
 
ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 มีคะแนนเฉล่ียเฉล่ียจาก
การทดสอบ  (V-Net)ในกลุ่ม
วชิาภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ  
55 – 60  
 

นกัเรียน ปวช. และนกัศึกษา 
ปวส. ผา่นการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพ โดยภาพรวม 
ร้อยละ  70  - 90 
 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
เทียบกบัแรกเขา้ในภาพรวมร้อย
ละ  70  - 90 
 

ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปีร้อยละ  80  - 90 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  ประกอบการ  ประกอบอาชีพ

อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1 ปี 
9.  สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ดา้นสมรรถนะทัง่ไป  
ละดา้นสมรรถนะวชิาชีพ 

 
 
โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ
ผูรั้บบริการ ต่อผูส้ าเร็จการศึก 

 
 
ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน 
สถานศึกษา ผูรั้บบริการ ต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51 
– 5.00  คิดเป็นร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคม   
อาเซียน   

พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคม
อาเซียน  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  ดว้ยเทคนิควธีิการท่ี
หลากหลาย  มู่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคแ์ละปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาใหค้รูใชแ้ละพฒันา
หลกัสูตร  ฐานสมรรถนะรายวชิา  
โดยก าหนดรายวชิาใหม่หรือ
ปรับปรุงรายวชิาเดิม  โดยร่วมกนั
สถานประกอบการ  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการหรือ
ประชาคมเอเซียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการปรับปรุงคุณภาพการ
ใชแ้ละพฒันาหลกัสูตร
สมรรถนะ 
 
2.โครงการส ารวจความตอ้งการ
ในการพฒันาหลกัสูตร 
 
3.โครงการทดลองใชแ้ละ
ประเมินผลหลกัสูตร 
 
4.โครงการน าหลกัสูตร
สมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไป
ใช ้

ระดบัคุณภาพการใชแ้ละพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 
สถานศึกษาไดส้ ารวจความ
ตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร 
 
สถานศึกษามีการใชแ้ละ
ประเมินผลหลกัสูตร 

 

สถานศึกษาไดน้ า 
หลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ี
พฒันาแลว้ไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  

50  - 70 ของจ านวนสาขางานท่ี
จดัการเรียนการสอน 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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  2.สถานศึกษาใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา
ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลาย  มุ่งเนน้สรรนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวชิาท่ีสอน 

 

3. สถานศึกษาใหค้รูท าการสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลาย  มุ่งเนน้สรรนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ใหค้รูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม  นิเทศการสอน วิจัย 

โครงการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการจดัการเรียนการสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้   ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและ 
การบูรณาการ 
 
 
2. โครงการใหค้รูจดัท าส่ือและ
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียน 
การสอน 

สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการ
จดัท าร้อยละ  80 - 90 ของครูท่ี
ท าการสอนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาใหค้รูจดัการเรียน
การสอนตามแผนการเรียนรู้  ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและ 
การบูรณาการร้อยละ  80  - 100
ของรายวชิาท่ีสอน 
 
สถานศึกษามีครูด าเนินการจดัท า
ส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนการ
สอนร้อยละ  80  - 100  ของ
รายวชิาท่ีท าการสอน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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4.สถานศึกษาใหค้รูแจง้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและ
ประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบ  ใช้
วธีิการวดัและประเมินผลท่ี
หลากหลายท่ีเหมาะสม 

 

5.สถานศึกษาคดัเลือกสถาน
ประกอบการ  ส่งผูเ้รียนเขา้
ฝึกงานตามหลกัสูตร  นิเทศก่อน
การศึกษา  และนิเทศ  วดัผลการ
ฝึกงานร่วมกบัสถาน
ประกอบการ   

3. โครงการนิเทศการจดัการ
เรียนการสอนและท าการบนัทึก
หลงัสอน 
 
4. โครงการอบรมปฏิบติัการท า
วจิยัและการท าวจิยัของครู 
 

 

 

โครงการปรับปรุงคุณภาพใน
การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิา 
 

 

 

1.โครงการส ารวจและคดัเลือก
สถานประกอบการ  หน่วยงาน
ในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกสัมพนัธ์
กบัสาขางาน 

สถานศึกษามีการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนและครูท า
การบนัทึกหลงัสอนร้อยละ  80 - 
100 ของรายวชิาท่ีท าการสอน 

ครูแต่ละคนจดัท า 
วจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงรายวชิา 
 

ครูทุกคนด าเนินการวดัและ
ประเมินผลตามแผนการเรียนรู้  
ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายและน าผล
ไปพฒันาสมรรถนะ 

ผูเ้รียนต่อไป 
สถานศึกษาไดค้ดัเลือกสถาน
ประกอบการ  นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการฝึกงาน   
 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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   2.  โครงการนิเทศผูเ้รียนก่อน – 
ระหวา่งการฝึกงาน  
3.  โครงการวดัผลและสัมมนา
การฝึกงานร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
 

สถานศึกษาไดนิ้เทศ  และมีการ
วดัผลและสัมมานาการฝึกงาน
ร่วมกบัสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
มีคณะกรรมการสถานศึกษา  การ
บริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  ทางระบบฐานขอ้มูล  
อาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้ม  
การพฒันาครู  และทางการเงิน
และงบประมาณ 

การบริหารจดัการอาชีวศึกษา  
โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการ
จดัท าแผนพฒันาถานศึกษา  
พฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ  การ
บริหารความเส่ียง  พฒันา
สภาพแวดลอ้ม  วสัดุครุภณัฑ ์ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  การ
เงิบและงบประมาร  และการะดม
ทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษา 

 

 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการประชุม  และ
ปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย  ประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการในการ
ปฏิบติัร่วมกบัสถานศึกษา  และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษา  โดยมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถาน 

1.  โครงการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
2.  โครงการประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบติังาน
ร่วมกบัสถานศึกษาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
3.  โครงการประเมินคุณภาพใน
การปฏิบติังานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 
 
1. โครงการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 
2.โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  55 

วทิยาลยัมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  2550  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2554 
มีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  3.51 - 500 
 
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
พฒันาคุณภาพในการปฏิบติังาน
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
 
สถานศึกษามีแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
และด าเนินการตามแผน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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  ประกอบการ และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง  และจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
ปรับปรุง  และรายงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี   
 

3.พฒันาสถานศึกษาตาม            
อตัลกัษณ์  ปรัชญา  วสิัยทศัน์  
พนัธกิจ  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม 

3.โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  การปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
4.โครงการจดัท ารายงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
.  
 
 โครงการก าหนด 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  โครงการพฒันาสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

 

3.  โครงการ 
การประเมินผลการด าเนินการ
พฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง 

สถานศึกษามีการการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
เสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 
สถานศึกษามีการจดัท ารายงาน
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
 
สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ตาม
ปรัชญา วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  
และวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง
สถานศึกษา 
สถานศึกษาไดมี้แผนการพฒันา
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยทุก
ครูและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และ
ด าเนินการตามแผน 

สถานศึกษามี 
การประเมินผลการด าเนิน 

การพฒันาสถานศึกษาท่ี 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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4.ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงาน
ตามนโยบายของหน่วยงานตน้
สังกดั  โดยใชภ้าวะผูน้ า การมี
ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ประเมินผลการบริหารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 

กบัอตัลกัษณ์ 

 

 

1.โครงการบริหารจดัการ
สถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั 
 
2.โครงการจดัประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษา
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภาคเรียน
ท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
3.โดรงการพฒันาสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง 
4. โครงการประเมินผลการ
บริหารและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และ
น าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 

 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตาม 
นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
 

 
สถานศึกษาไดมี้การจดัประชุม
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
เพื่อการพฒันา 

สถานศึกษามีการพฒันา
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง 
สถานศึกษามีผลการประเมิน 
การบริหารและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาโดย
เฉล่ีย  3.51 – 5.00 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

  5. สถานศึกษามีระขอ้มูล 1.โครงการจดัท าระบบขอ้มูล สถานศึกษามีระบบขอ้มูล
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สารสนเทศและระบบส ารอง
ขอ้มูล มีขอ้มูลพื้นฐาน 9  ประเภท 

ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษาขอ้มูล 
นกัเรียนนกัศึกษา  ขอ้มูลตลาด 
แรงงาน  ขอ้มูลบุคลากร  ขอ้มูล 
งบประมาณ/การเงิน  หลกัสูตร 
การเรียนการสอน  ครุภณัฑ ์  
อาคารสถานท่ี  และขอ้มูลจงัหวดั  
มีการเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบเป็น 

ปัจจุบนั  ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์    
มีการประเมินความพึงพอใจ โดย 
ครูแลกะผูเ้รียน 

6. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
บริหารความเส่ียง  5.  ดา้น1. ดา้น
ความปลอดภยั 2. ดา้นทะเลาะ
ววิาท 3. ดา้นส่ิงเสพติด 4. ดา้น
สังคม 5. ดา้นการพนนั 6. ดา้น 
การมัว่สุม 

สารสนเทศและระบบส ารอง
เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 
2.โครงการพฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั 
 
3.โครงการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจดัการ
ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 
1.โครงการวเิคราะห์และจดัท า
แผนงานบริการความเส่ียง  
ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการ
ทะเลาะววิาท  ดา้นส่ิงเสพติด  
ดา้นสังคม  และดา้นการพนนั
และการมมัว่สุม 
 

 

สารสนเทศท่ีสมบูรณ์และระบบ
ส ารองเพื่อป้องกนัการ 
สูญหาย 
สถานศึกษามีการพฒันา 

ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นปัจจุบนั  
ถูกตอ้ง 
สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการบริหารจดัการ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉล่ีย  
3.51 – 5.00 
 

สถานศึกษามีแผนงานบริหาร
ความเส่ียง 5 ดา้นเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 1. ดา้นความ
ปลอดภยั 2. ดา้นทะเลาะววิาท 
3. ดา้นส่ิงเสพติด 4. ดา้นสังคม   
5. ดา้นการพนนัและการมัว่สุม 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

   2.  โครงการประเมินผลการ สถานศึกษามี 
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7. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ
ผูเ้รียน  มีครูท่ีปรึกษา  มีระบบ
เครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกบั
ดูแลผูเ้รียน  ใหทุ้นการศึกษา  มี
ระบบดูแลกลุ่มเส่ียงและส่งเสริม
ผูเ้รียนปัญญาเลิศ 

ด าเนินงานตามแผนงานบริหาร
ความเส่ียง  
 

 

 

1.โครงการปฐมนิเทศนกัเรียน
นกัศึกษา 
 
 
2. โครงการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษา
และการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ี
ปรึกษา 
 
3. โครงการจดัตั้งระบบ
เครือข่ายผูป้กครอง 
 
4.โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหทุ้นการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานบริหารความเส่ียง 
ลดลง 3 -5 ดา้น  และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษาวนัเปิดภาค
เรียนใหม่ 
 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาและพบผูเ้รียนทุก ๆ  

วนั 
 
สถานศึกษามีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อช่วยกนัดูแลผูเ้รียน 
 
สถานศึกษาไดม้อบทุนการศึกษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนร้อยละ 15  - 35 ของ
ผูร้้องขอ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

   5.โครงการส่งเสริม สถานศึกษามีผูเ้รียนท่ีมีความเป็น
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8.  สถานศึกษาพฒันา ดูแล
สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์  และการ
ใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วทิยบริการ และประเมินผลความ
พึงพอใจ  แลว้น าไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและผูเ้รียน 

ผูเ้รียนปัญญาเลิศในแต่ละสาขา
งาน 
 

1.โครงการพฒันาและดูแล
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ของสถานศึกษา 
 
2.โครงการพฒันาดูแลการใช้
อาคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  โรง
ฝึกงาน และศูนยว์ทิยบริการ 
 
3. โครงการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  ภูมิ
ทศัน์  และการใชอ้าคาร
สถานท่ี หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริการ 
 

เลิศในสาขางานต่าง ๆ 
 
 
สถานศึกษามีภูมิทศัน์และสภาพ 
แวดลอ้มท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน 
 
สถานศึกษามีอาคาร  หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงาน  
ศูนยว์ทิยบริการเหมาะสม
ทนัสมยั 
 
สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 3.51-
5.00  และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 
 

 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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  9. สถานศึกษาจดัหา และใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ ครูภณัฑ ์และ 
คอมพิวเตอร์ สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษา  ประเมินผล
ความพึงพอใจของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

10. สถานศึกษาพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในดา้น
วชิาการ/วชิาชีพ และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ  ใหทุ้นวจิยั  โครงการ
แลกเปล่ียนครูกนัสถานศึกษาอ่ืน  
และพฒันาคุณภาพชีวติท่ี
เหมาะสม  และส่งเสริมใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง  

1.โครงการจดัหาและการใช้
วสัดุ  อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา 
 
2.โครงการประเมินความพึง
พอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ  
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 
1.โครงการฝึกอบรมดา้น
วชิาการ/วชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพแก่ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
2. โครงการมอบทุนการศึกษา 
ทุนวจิยั/งานสร้างสรรคแ์ก่ครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 

สถานศึกษามีวสัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 
 
สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-
5.00  และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการต่อไป 
 

สถานศึกษาไดมี้การพฒันา
ฝึกอบรมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  75 
-  95 
สถานศึกษาไดมี้การมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวจิยั/งาน
สร้างสรรคค์รูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  5 - 25 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

   3.โครงการแลกเปล่ียน สถานศึกษาไดมี้การแลกเปล่ียน 
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11. สถานศึกษามีงบประมาณและ
การเงินสอดคลอ้งกนัแผนปฏิบติั
การประจ าปี ดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอน  บริการทาง
วชิาการและวชิาชีพ  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนจดัท าและประกวด  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน 
 
 
4.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
ท่ีเหมาะสมแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
 
5.โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ
ยกยอ่งดา้นวชิาการวชิาชีพหรือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.โครงการจดัสรรงบประมาณ
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการจดักิจกรรม        
การเรียนการสอน 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษากบั
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน 
ร้อยละ 5 - 15 
 
สถานศึกษาไดมี้พฒันาคุณภาพ
ชีวติแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดา้นสุขภาวะทางกาย  ทาง
อารมณ์  ทางสังคม ทางจิตและ
วญิญาณร้อยละ 75 - 95 
สถานศึกษาไดมี้การส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรั้บประกาศ
เกียรติคุณร้อยละ 5 - 15 
 
สถานศึกษามีการจดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียนร้อยละ 10  - 14 ของ
งบด าเนินการ 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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  นวตักรรม ส่งประดิษฐ ์หรือ
งานวจิยั  และด าเนินการดา้นการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

2.โครงการจดัหารายไดจ้าก
ผลผลิตผลงานจากการใชว้สัดุ
ฝึกในการเรียน 
การสอน 
3.โครงการจดัสรรงบประมาณ
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 
 
4.โครงการจดัสรรงบประมาณ
ใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและจดั
ประกวดผลงานนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวจิยั 
 
 
 

สถานศึกษามีผลผลิตจากการใช้
วสัดุฝึกร้อยละ  25  29  ของค่า
วสัดุฝึก 
 
สถานศึกษามีการจดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ส่ือส าหรับการบริการ
วชิาการและวชิาชีพร้อยละ 1 - 3
ของงบด าเนินการ 
 
สถานศึกษามีการจดัสรร
งบประมาณสร้างผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรคห์รืองานวจิยัของครู
หรือผูเ้รียนร้อยละ  5  ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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12. สถานศึกษาระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีวศึกษา กบั
เครือข่ายในประเทศ ในดา้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  
งบประมาณ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 
และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรับแกไ้ขต่อไป 
 

5.โครงการจดัสรรงบประมาณ
ดา้นปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 
 

 

1.โครงการระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีวศึกษาใน
ประเทศ 
 
2.โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาทอ้ง 
และสถานประกอบมาให้
ความรู้แก่ผูเ้รียน 
 
3.โครงการร่วมกนัจดั
อาชีวศึกษาในระบบปกติและ
ทวภิาคีกบัสถานประกอบการ
ในประเทศ 
 
 

สถานศึกษามีการจดัสรร
งบประมาณดา้นปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลกร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 
 

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ในการจดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายในประเทศ] 
 
สถานศึกษาไดจ้ดัหาเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาทอ้ง แลสถานประกอบมา
ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนร้อยละ 80  -
100  ของสาขางาน 
สถานศึกษามีความร่วมมือกบั
สถานประกอบการในการจดั
การศึกษากบัสถานศึกษา  25 - 45  
แห่ง 
 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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   4.โครงการระดมทรัพยากร 
งบประมาณ  วสัดุ อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์ สถานประกอบการ
และสถานศึกษา 
 
5. โครงการประเมินผลการ
ระดมทรัพยากรในการจดัการ
อาชีศึกษากบัเครือข่ายใน
ประเทศ 

สถานศึกษาไดร้ะดมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน
การจดัการอาชีวศึกษาไม่ 
นอ้ยกวา่ 5 รายการ 

 
สถานศึกษาไดมี้การประเมินผล
การระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีศึกษากบัเครือข่ายใน
ประเทศ  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
 



55 

 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ใหมี้การบริการทางวชิาการและ
วชิาชีพสู่ชุมชนและสังคมเขต
อ าเภอบา้นดุงและใกลเ้คียง ใน
สถานศึกษา  สถานประกอบการ  
และองคก์รหรือหน่วยงาน 

จดับริการทางวชิาการและวชิาชีพ
สาขาวชิาพณิชยการและ
อุตสาหกรรมในสาขางานต่าง ๆ 

สู่ชุมชน 

1.  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตาม
ความตอ้งการของชุมชน  สังคม  
องคก์ร  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อการพฒันาประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

 

 

2.  จดังบประมาณเพื่อการบริการ
วชิาชีพอยา่งเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกนัแผนการบริการ
วชิาชีพท่ีก าหนด 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

1.  โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
2.  โครงการอบรมใหค้วามรู้ใน
การจดัท าบญัชีครัวเรือน 
3.การบริการทางวชิาการและ
วชิาชีพต่อชุมชนและสังคมของ
สาขางานต่าง ๆ 
 
 

 โครงการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนการบริการวชิาชีพสู่
ชุมชน 
 
โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการทางวชิาการและ
วชิาชีพ 

จ านวนของกิจกรรม/โครงการ  
ท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวชิาการและวชิาชีพ
ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
สาขางานละ  2 - 3 โครงการ/ 
กิจกรรม/  มีครู ผูเ้รียนเขา้ร่วม
โครงการอยา่งละร้อยละ  60  - 
65   
 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการทางวชิาการและ
วชิาชีพไดค้ะแนะเฉล่ีย  3.75 –  

 

 

 

5.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

ผูเ้รียนจดัท าโครงการ  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รือ
งานวจิยั ตามเกณฑ์เฉล่ีย 
ปวช. 3 คน : ช้ิน 
ปวส. 2 คน : ช้ิน 
 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการ  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รือ
งานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการประกวด  เผยแพร่ 
และน าไปใชป้ระโยชน์ 

ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
ระดบัชั้น ปวช. 3 และระดบัชั้น 
ปวส. 2  จดัท าโครงการ  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รือ
งาน  จดัใหมี้การประกวด  แสดง
เผยแพร่  และใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา  ระดบัชุมชน จงัหวดั 

1.โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัท าโครงการส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั
ตามรายวชิาโครงการของผูเ้รียน 
 
 
2.โครงการจดัประกวด และใช้
ประโยชน์ผลงานส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั
ตามรายวชิาโครงการของผูเ้รียน 
3.โครงการเผยแพร่ผลงาน
ผลงานส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั 
โครงการของผูเ้รียนต่อ
สาธารณะชน 
4. โครงการน าผลงานโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยั โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดบัชุมชน 

ผูเ้รียนมีผลงาน โครงการ 
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยัตามรายวชิา
โครงการตามเกณฑเ์ฉล่ีย 
ปวช. 3 คน : ช้ิน 
ปวส. 2 คน : ช้ิน 
สถานศึกษามีการประกวด
ผลงานและใชป้ระโยชน์ร้อยละ  
50 – 90  ของผลงานทั้งหมด 
สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 – 45 
ของผลงานทั้งหมด 
 
 
สถานศึกษามีการน าผลงานไป
ใชป้ระโยชน์ระดบัชุมชนร้อยละ  
5  - 20  ของผลงานทั้งหมด 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

ครูทุกคนจดัท านวตักรรม  ใหค้รูจดัท านวตักรรม  ส่งเสริมสนบัสนุนครูจดัท า 1.โครงการส่งเสริมสนบัสนุน ครูทุกคนมีผลงานนวตักรรม 
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ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รือ
งานวจิยั ตามเกณฑ์เฉล่ีย 
 

ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รือ
งานวจิยั  จดัประกวด เผยแพร่
และน าไปใชป้ระโยชน์   

นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวจิยั  จดั
ประกวด แสดง เผยแพร่ และ
น าไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา  ชุมชน  จงัหวดั 

การจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั
ของครู 
2.โครงการจดัประกวดผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั 
ของครูและน าไปใชป้ระโยชน์
ในสถานศึกษา 
3.  โครงการเผยแพร่ผลงานดา้น
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั 
ของครูต่อสาธารณชน 
4. โครงการน าผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั ของครูไป
ใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน 
 
 
 

ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยั 
 
สถานศึกษามีการประกวดและ
น าผลงานของครูไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ  
75  - 95 ของผลงานทั้งหมด 
สถานศึกษามีการน าผลงานของ
ครูไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ร้อยละ 50  ของผลงานทั้งหมด 
สถานศึกษามีการน าผลงานของ
ครูไปใชป้ระโยชน์ในระดบั
ชุมชนร้อยละ   5  - 15  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 

 

 

 

6.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
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ผูเ้รียนมีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  ดา้นการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
การส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้รียนทุกคน  เขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง
จิตส านึก  ดา้นการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์         
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
และการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอก 

1. โครงการปลูกฝังจิตส านึกดา้น
การรักชาติ เทินทูน
พระมหากษตัริย ์
 
 
2.โครงการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
 
 
3. โครงการทะนุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วฒันธรรม 
 
 
4.โครงการประเมินผลความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษาต่อการปลุกฝัง
จิตส านึกดา้นรักชาติฯ ระบบ 

สถานศึกษามีโครงการกิจกรรม
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  
เทินทูนพระมหากษตัริยไ์ม่นอ้ย
กวา่ 2 โครงการ  โดยครูและ
ผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน 
สถานศึกษามีโครงการส่งเสริม 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ โดยครู
และผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน 
สถานศึกษามีโครงการทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ  โดยครู
และผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน 
สถานศึกษามีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาต่อการปลุก
ฝังจิตส านึกดา้นรักชาติฯ ระบบ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   

 
ประชาธิปไตย และทะนุบ ารุง
ศาสนาฯ 

ประชาธิปไตย และทะนุบ ารุง
ศาสนาฯมีค่าเฉล่ีย 3.75 – 4.80 
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2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้รียนทุกคน  เขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง
จิตส านึก  ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้รียนทุกคน  เขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม การกีฬาและ
นนัทนาการ  และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
1.โครงการปลูกจิตส านึกดา้น 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
2. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมี
ต่อภาพลกัษณ์ ในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
1.โครงการดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

 
สถานศึกษามีโครงการปลูก
จิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน  5 – 6 
โครงการ 
สถานศึกษามีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 
– 4.80 
สถานศึกษามีโครงการดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการ โดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกวา่ 5 - 7
โครงการ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  ภายนอก 

 

 
2.โครงการประเมินความพึง

 
สถานศึกษามีการประเมินผล
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4. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน
โดยทุกคนมีส่วนร่วม  และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อ
น าผลไปปรับปรุง  พร้อมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก 

 

 

 

 

 

พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมี
ต่อภาพลกัษณ์ ในการส่งเสริม
ดา้นกีฬาและนนัทนาการ  
 
 
1.โครงการอบรมใหค้วามรู้และ
สร้างความเขา้ใจหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และ
ผูเ้รียน 
 
 
2.โครงการ  การบริหารจดัการ
สถานศึกษา  ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และ
ผูเ้รียน  มีส่วนร่วม 

ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ในการส่งเสริมดา้น
กีฬาและนนัทนาการ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.75 –4.80 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความเขา้ความเขา้ใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

 

 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

การบริหารจดัการสถานศึกษา  
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และผูเ้รียน  มี
ส่วนร่วม  ผลการประเมินความ
พึงพอใจ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   3. โครงการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมี
ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อ
การปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญา 
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ต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้น
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย  3.75 – 4.80 

 

7.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 จดัระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555  และน าผลการประเมินมา
ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการประกนั
คุณภาพภายใน เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา และพฒันา
มาตรฐานการศึกษา   และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและพฒันา
คุณภาพการศึกษา ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

1.โครงการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
2. โครงการจดัท าประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สถานศึกษามี 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 
 
สถานศึกษาไดมี้การจดัท า
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   3. โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

การรายงานประจ าปีต่อไป 
สถานศึกษามี 
โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  
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4. โครงการจดัท ารายงาน
ประจ าปี 
 
5. โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 
 
6. โครงการตรวจสอบผล
คุณภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2555 

และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 
 
สถานศึกษาได ้
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองจากการแนะต าของผล
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
สถานศึกษามีผลตวับ่งช้ีอยูใ่น
เกณฑ ์ ดี  จ  านวน 24 – 33 
ตวับ่งช้ี 

 

 

แผนการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา  2555 – 2559 
1.  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมายปีการศึกษา 
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2555 2556 2557 2558 2559 
1.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  
และระดบั  ปวส.  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียสะสม 2.00   ข้ึนไป  
เทียบร้อยละกบัจ านวน
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 

2.  การประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผูเ้รียน  3  ดา้น   
ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ดา้นสมรรถนะ
หลกัทัว่ไป  และดา้น      
สมรรถนะวชิาชีพ 

3.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  
และระดบั  ปวส.  ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 

 โครงการสอนเสริม
รายวชิาในแต่ละชั้น 
 
 
 
 
โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน  
ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 
 
โครงการทดสอบและ
ประเมินผลมาตรฐาน
วชิาชีพ 

ร้อยละผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์เฉล่ีย
สะสม 2.00  ข้ึนไป 
 

 

 

ร้อยละของระดบั 

ความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51 – 
5.00  จากกลุ่มตวัอยา่งสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
จ านวน 5 แห่ง และบุคคลใน
ชุมชน  5 คน 

 

ระดบั ปวช. นกัเรียนผา่น
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพร้อย
ละ 65 ข้ึนไป 
 

ร้อยละ  70  
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  80 
 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ 70  
 

ร้อยละ  75 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  85 
 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ  80 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  90 
 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  85 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  95 
 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ  90 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  100 
 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ 90 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
มาตรฐานวชิาชีพ 

 

 
 

ระดบั ปวส. นกัศึกษาผา่น
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพร้อย
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4.  ผูเ้รียนในระดบั  ปวช. 3 
และ  ปวส. 2 มีคะแนะ
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ 

ดา้นอาชีวศึกษา  (V – 
NET)  มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติข้ึนไป 
5. ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  3 
และ  ปวส. 2 มีคะแนะ
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา  (V – NET)  
ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ มี 

 
 
 
โครงการสอนเสริมเตรียม
ทดสอบ  (V – NET) 
 
 
 
 
 
โครงการสอนเสริมกลุ่ม
วชิาภาษาองักฤษเตรียม
ทดสอบ (V – Net) 
 
 
 

ละ 70  โดย 
ภาพรวมร้อยละ 70 – 79 ข้ึน
ไป 
ร้อยละของผูเ้รียนระดบัชั้น 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 มี
คะแนนเฉล่ียเฉล่ียจากการ
ทดสอบ V-Net)  ดา้น
อาชีวศึกษา  ตั้งแต่คะแนน
เฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 

 

ร้อยละของผูเ้รียนระดบัชั้น 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 มี
คะแนนเฉล่ียเฉล่ียจากการ
ทดสอบ V-Net)  ดา้น
อาชีวศึกษา  ตั้งแต่คะแนน
เฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่ม
ภาษาองักฤษ 

 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  45 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  45 

 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  50 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  50 

 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  55 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  55 

 
 
 
โดยภาพรวม 

ร้อยละ  60 
 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม 

ร้อยละ  60 

 
 
 
โดยภาพรวม 

ร้อยละ  60 
 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม 

ร้อยละ  60 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ
ข้ึนไป 

 
 
โครงการสอนเสริมเตรียม

 

 

ร้อยละของผูเ้รียนระดบั 

 

 

โดยภาพรวม 

 

 

โดยภาพรวม 

 

 

โดยภาพรวม 

 
 
โดยภาพรวม 

 
 
โดยภาพรวม 
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6. ผูเ้รียนในระดบั  ปวช.  3 
และ  ปวส. 2  ผา่นเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบนัคุณวุฒิ
วชิาชีพฯ  
 
 
 
7.  ผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดบั  ปวช.  3 และ  ปวส. 
2  ตามเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษา จากผูเ้รียนแรก
เขา้ของรุ่น 
8.  ผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดบั  ปวช.  3 และ  ปวส. 
2  ในปีท่ีผา่นมาไดง้านท า
ในสถานประกอบการ   

ทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
โครงการสอบซ่อมเสริม
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 
 
 
1.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า  
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 

ปวช. และระดบั ปวส. ผา่น
การทดสอบมาตรฐานอาชีพ  
ของหน่วยงานท่ีคณ
กรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในดา้นอาชีวศึกษา
รับรอง 
 

ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรเทียบกบัแรก
ภาพรวมร้อยละ  70  ข้ึนไป 
 
 
 

ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า  ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีร้อย
ละ  80  ข้ึนไป 

ร้อยละ  70    
 

 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ  70 
 
 
 
 
ร้อยละ  70  

ร้อยละ  75    
 

 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ  75 
 

 

 

 

 

ร้อยละ  75 

ร้อยละ  80 
 

 

 

 

 

 

 

โดยภาพรวม
ร้อยละ  80  
 

 

 

 

 

ร้อยละ  80 

ร้อยละ  85 

 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม
ร้อยละ  85 
 
 
 
 
ร้อยละ  85 

ร้อยละ  90 

 
 
 
 
 
 
โดยภาพรวม
ร้อยละ  90  
 
 
 
 
ร้อยละ  90 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน  1 ปี 
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9.  สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษา  ดา้น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ดา้นสมรรถนะทัง่ไป  ละ
ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ 
 
 
 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือ
ผูรั้บบริการ ต่อผูส้ าเร็จ
การศึก 

ระดบัความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผูรั้บบริการ ต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.  
 

ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
สถานศึกษาใหค้รูใชแ้ละ
พฒันาหลกัสูตร  ฐาน

1. โครงการปรับปรุง
คุณภาพการใชแ้ละพฒันา

ระดบัคุณภาพการใชแ้ละ
พฒันาหลกัสูตรฐาน

มีการส ารวจ
ความตอ้งการ

มีการส ารวจ
ความตอ้งการ

มีการส ารวจ
ความตอ้งการ

มีการส ารวจ
ความตอ้งการ

มีการส ารวจ
ความตอ้งการ
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สมรรถนะรายวชิา  โดย
ก าหนดรายวชิาใหม่หรือ
ปรับปรุงรายวชิาเดิม  โดย
ร่วมกนัสถานประกอบการ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถาน
ประกอบการหรือ
ประชาคมเอเซียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรสมรรถนะ 
 
2.โครงการส ารวจความ
ตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตร 
 
3.โครงการทดลองใชแ้ละ
ประเมินผลหลกัสูตร 
 
4.โครงการน าหลกัสูตร
สมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันา
แลว้ไปใช ้

โครงการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกรายวชิา 

สมรรถนะรายวชิาสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ 
สถานศึกษาไดส้ ารวจความ
ตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตร 
สถานศึกษามีการใชแ้ละ
ประเมินผลหลกัสูตร 

 

สถานศึกษาไดน้ า 
หลกัสูตรสมรรถนะรายวชิา
ท่ีพฒันาแลว้ไปใชอ้ยา่งนอ้ย
ร้อยละ  50  ข้ึนไปของ
จ านวนสาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน 

ในการ
พฒันาการใช้
และพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสถาน
ประกอบการ 

น าหลกัสูตร
สมรรถนะ
รายวชิาท่ีพฒันา
แลว้ไปใชอ้ยา่ง
นอ้ยร้อยละ  50   

ในการ
พฒันาการการ
ใชแ้ละพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสถาน
ประกอบการ 
น าหลกัสูตร
สมรรถนะ
รายวชิาท่ี
พฒันาแลว้ไปใช้
อยา่งนอ้ยร้อย
ละ  55   

ในการ
พฒันาการใช้
และพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสถาน
ประกอบการ 
น าหลกัสูตร
สมรรถนะ
รายวชิาท่ีพฒันา
แลว้ไปใชอ้ยา่ง
นอ้ยร้อยละ  60   

ในการ
พฒันาการใช้
และพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสถาน
ประกอบการ 
น าหลกัสูตร
สมรรถนะ
รายวชิาท่ี
พฒันาแลว้ไป
ใชอ้ยา่งนอ้ย
ร้อยละ  65  

ในการ
พฒันาการใช้
และพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสถาน
ประกอบการ 
น าหลกัสูตร
สมรรถนะ
รายวชิาท่ี
พฒันาแลว้ไป
ใชอ้ยา่งนอ้ย
ร้อยละ  70   

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
2.สถานศึกษาใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการ

โครงการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการหลกั

ร้อยละของครูท่ีด าเนินการ
จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ

ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 ร้อยละ  100 
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สอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเนน้
สรรนะอาชีพ  และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวชิาท่ีสอน 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกรายวชิา 
 

บูรณาการหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
3. สถานศึกษาใหค้รูท าการ
สอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้รายวชิาดว้ยเทคนิค

1.โครงการจดัการเรียน
การสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้   ท่ีมุ่งเนน้

ครูจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพและ 

ร้อยละ  80  
ของรายวชิาท่ี
สอน 
 

ร้อยละ  85  
ของรายวชิาท่ี
สอน 
 

ร้อยละ  90  
ของรายวชิาท่ี
สอน 
 

ร้อยละ  95  
ของรายวชิาท่ี
สอน 
 

ร้อยละ  100 
ของรายวชิาท่ี
สอน 
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วธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
มุ่งเนน้สรรนะอาชีพ  และ
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และใหค้รูใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

นิเทศการสอน วจัิย 
 

 

 

 

สมรรถนะอาชีพและ 
การบูรณาการ 
2. โครงการใหค้รูจดัท า
ส่ือและเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียน 
การสอน 

3. โครงการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนและ
ท าการบนัทึกหลงัสอน 
4. โครงการอบรม
ปฏิบติัการท าวจิยัและและ
น าผลการวจิยัไปแกไ้ข
ปัญหาหรือพฒันาการ
เรียนการสอน 

การบูรณาการ 
 
ครูด าเนินการจดัท าส่ือและ
เทคโนโลยกีารเรียนการสอน
ร้อยละ  80  ของรายวชิาท่ีท า
การสอน 

สถานศึกษามีการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนและครู
ท าการบนัทึกหลงัสอน  

ครูแต่ละคนจดัท า 
วจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงรายวชิา 
 

 

 

ร้อยละ  80  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 

 

 

ร้อยละ  80  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 – 
2 รายวชิา 
 

 

ร้อยละ  85 ของ
รายวชิาท่ีท า
การสอน 

 

 

ร้อยละ  85  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 – 
3 รายวชิา 
 

 

ร้อยละ  90  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 

 

 

ร้อยละ  90  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 3  
– 4 รายวชิา 
 

 

ร้อยละ  95  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 

 

 

ร้อยละ  95  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 4 
– 5 รายวชิา 
 

 

ร้อยละ  100  
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 

 

 

ร้อยละ  100 
ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 
– 6 รายวชิา 
 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
4.สถานศึกษาใหค้รูแจง้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดั
และประเมินผลใหผู้เ้รียน

โครงการปรับปรุง
คุณภาพในการวดัและ
ประเมินผลการจดัการ

ครูทุกคนด าเนินการวดัและ
ประเมินผลตามแผนการ
เรียนรู้  ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย

ครูทุกคนวดั
และประเมินผล
ตามแผนการ

ครูทุกคนวดั
และ
ประเมินผล

ครูทุกคนวดั
และประเมินผล
ตามแผนการ

ครูทุกคนวดั
และประเมินผล
ตามแผนการ

ครูทุกคนวดั
และประเมินผล
ตามแผนการ
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ทราบใชว้ธีิการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายท่ี 
เหมาะสม 

 

เรียนการสอนรายวชิา และน าผลไปพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียนต่อไป 
 

เรียนรู้  ดว้ยวธีิ
ท่ีหลากหลาย
โดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและ
น าผลไปพฒันา
สมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

ตามแผนการ
เรียนรู้  ดว้ย
วธีิท่ี
หลากหลาย
โดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและ
น าผลไป
พฒันา
สมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

เรียนรู้  ดว้ยวธีิ
ท่ีหลากหลาย
โดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและ
น าผลไปพฒันา
สมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

เรียนรู้  ดว้ยวธีิ
ท่ีหลากหลาย
โดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและ
น าผลไปพฒันา
สมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

เรียนรู้  ดว้ยวธีิ
ท่ีหลากหลาย
โดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและ
น าผลไปพฒันา
สมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
5.สถานศึกษาคดัเลือก
สถานประกอบการ  ส่ง
ผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตาม
หลกัสูตร  นิเทศก่อน

1.โครงการส ารวจและ
คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน
ในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึก

สถานศึกษาไดค้ดัเลือกสถาน
ประกอบการ  นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการฝึกงาน  มีคู่มือ
การฝึกงาน 

คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการ

คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการ

คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการ

คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อน
และระหวา่ง

คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อน
และระหวา่ง
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การศึกษา  และนิเทศ  
วดัผลการฝึกงานร่วมกบั
สถานประกอบการ   

สัมพนัธ์กบัสาขางาน 

2.  โครงการนิเทศผูเ้รียน
ก่อน – ระหวา่งการ
ฝึกงาน  
3.  โครงการวดัผลและ
สัมมนาการฝึกงานร่วมกบั
สถานประกอบการ 

สถานศึกษาไดนิ้เทศ  และมี
การวดัผลและสัมมานาการ
ฝึกงานร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 

ฝึกงาน  มีคู่มือ
การฝึกงาน 
 และมีการวดัผล
และสัมมานา
การฝึกงาน
ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
เพื่อปรับปรุง
ต่อไป 

ฝึกงาน  มีคู่มือ
การฝึกงาน 
 และมีการ
วดัผลและ
สัมมานาการ
ฝึกงานร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
เพื่อปรับปรุง
ต่อไป 

ฝึกงาน  มีคู่มือ
การฝึกงาน 
 และมีการ
วดัผลและ
สัมมานาการ
ฝึกงานร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
เพื่อปรับปรุง
ต่อไป 

การฝึกงาน  มี
คู่มือการ
ฝึกงาน 
 และมีการ
วดัผลและ
สัมมานาการ
ฝึกงาน
ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
เพื่อปรับปรุง
ต่อไป 

การฝึกงาน  มี
คู่มือการ
ฝึกงาน 
 และมีการ
วดัผลและ
สัมมานาการ
ฝึกงาน
ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
เพือ่ปรับปรุง
ต่อไป 

 

 

 

 

 

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.  โครงการสรรหาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ

มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามท่ี

มีคณะ 
กรรมการ

มีคณะ 
กรรมการ

มีคณะ 
กรรมการ

มีคณะ 
กรรมการ

มีคณะ 
กรรมการ
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มีการประชุม  และปฏิบติั
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย  ประเมิน
ความพึงประเมินของ
คณะกรรมการในการ
ปฏิบติัร่วมกบัสถานศึกษา  
และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

สถานศึกษา 
2.  โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
3.  โครงการประเมิน
คุณภาพในการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพการปฏิบติังาน 

ก าหนดในกฎหมาย 
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  2550  แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554  มี
การประชุม  ปฏิบติั
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
และการปฏิบติังาน 

สถานศึกษา  มี
การประชุม  
ปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉล่ีย  4.00 
 

สถานศึกษา  มี
การประชุม  
ปฏิบติัตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  4.25 
 

สถานศึกษา  มี
การประชุม  
ปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉล่ีย  4.50 
 

สถานศึกษา  มี
การประชุม  
ปฏิบติัตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  4.75 
 

สถานศึกษา  มี
การประชุม  
ปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  5.00 
 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
2. สถานศึกษาจดัท า
แผนพฒันาการจดั
การศึกษา  โดยมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากร

1. โครงการจดัท า
แผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.โครงการจดัท า

สถานศึกษามี
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษามีแผนปฏิบติั
การประจ าปีท่ี

มีสถานศึกษา
แผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษามี

มีสถานศึกษา
แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
มีแผนปฏิบติัการ

มีสถานศึกษา
แผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษามี

มีสถานศึกษา
แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
มีแผนปฏิบติัการ

มีสถานศึกษา
แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
มีแผนปฏิบติัการ
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ทางการศึกษา ผูเ้รียน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง  และจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การจดัการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  ปรับปรุง  และ
รายงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี   
 

แผนปฏิบติัการประจ าปี  
55 
3.โครงการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  
การปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
การประจ าปี 
 
4.โครงการจดัท ารายงาน
ตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
 

สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการจดั
การศึกษา  ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

สถานศึกษามีการการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 
สถานศึกษามีการ
จดัท ารายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
 

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาฯ  

ด าเนินการตาม
แผนฯ  มีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  
และเสนอ
ขอ้เสนอแนะ 

มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาฯ  

ด าเนินการตาม
แผนฯ  มีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และ
เสนอ
ขอ้เสนอแนะ 
มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาฯ  

ด าเนินการตาม
แผนฯ  มีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  
และเสนอ
ขอ้เสนอแนะ 
มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาฯ  

ด าเนินการตาม
แผนฯ  มีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และ
เสนอ
ขอ้เสนอแนะ 
มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาฯ  

ด าเนินการตาม
แผนฯ  มีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และ
เสนอ
ขอ้เสนอแนะ 
มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
3.พฒันาสถานศึกษาตาม            
อตัลกัษณ์  ปรัชญา  
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก

1. โครงการก าหนด 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษามีอตั
ลกัษณ์ตามปรัชญา 
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  
และวตัถุประสงคก์าร

มีอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
มีแผนการ
พฒันา

มีอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
มีแผนการพฒันา
สถานศึกษาให้

มีอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
มีแผนการ
พฒันา

มีอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
มีแผนการพฒันา
สถานศึกษาให้

มีอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
มีแผนการพฒันา
สถานศึกษาให้
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คณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วม 

สถานศึกษา 
2.  โครงการพฒันา
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
3.  โครงการการ
ประเมินผลการด าเนินการ
พฒันาสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ 

 

จดัตั้งสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดมี้การ
พฒันาสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดยทุกครู
และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามี 
การประเมินผลการ
ด าเนิน 

การพฒันาสถานศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์และน าไป
ปรับปรุงพฒันาต่อไป 

สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
ด าเนินการตาม
แผน  และมี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
และน าไป
ปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 
ด าเนินการตาม
แผน  และมี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
และน าไป
ปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
ด าเนินการตาม
แผน  และมี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
และน าไป
ปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 
ด าเนินการตาม
แผน  และมี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
และน าไป
ปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 
ด าเนินการตาม
แผน  และมี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
และน าไป
ปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
4.ผูบ้ริหารสถานศึกษา
บริหารงานตามนโยบาย
ของหน่วยงานตน้สังกดั  
โดยใชภ้าวะผูน้ า การมี

1.โครงการบริหารจดัการ
สถานศึกษาตามนโยบาย
ของหน่วยงานตน้สังกดั 
2.โครงการจดัประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน

สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั 
มีการจดัประชุม

มีการ
ด าเนินงานตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 

มีการด าเนินงาน
ตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 

มีการ
ด าเนินงานตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 

มีการด าเนินงาน
ตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 

มีการด าเนินงาน
ตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 
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ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ประเมินผลการบริหารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศึกษาและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 
3.โดรงการพฒันา
สถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ผูป้กครอง 
4. โครงการประเมินผล
การบริหารและภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผูป้กครองและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกภาคเรียน 
เพื่อการพฒันา 

มีการพฒันา
สถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง 
มีผลการประเมิน 
การบริหารและภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

มีการจดัประชุม
ผูป้กครองและ
ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุก
ภาคเรียน 
มีการพฒันา
สถานศึกษา 
มีผลการ
ประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเฉล่ีย  
4.25 

มีการจดัประชุม
ผูป้กครองและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ภาคเรียน 
มีการพฒันา
สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเฉล่ีย  
4.50 

มีการจดัประชุม
ผูป้กครองและ
ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุก
ภาคเรียน 
มีการพฒันา
สถานศึกษา 
มีผลการ
ประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเฉล่ีย  
4.60 

มีการจดัประชุม
ผูป้กครองและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ภาคเรียน 
มีการพฒันา
สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเฉล่ีย  
4.75 

มีการจดัประชุม
ผูป้กครองและผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคเรียน 
มีการพฒันา
สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเฉล่ีย  
4.80 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
5. สถานศึกษามีระขอ้มูล
สารสนเทศและระบบ
ส ารองขอ้มูล มีขอ้มูล
พื้นฐาน 9  ประเภทขอ้มูล

1.โครงการจดัท าระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและ
ระบบส ารองเพื่อป้องกนั
การสูญหาย 

สถานศึกษามีระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
พื้นฐาน  9  ประเภท ท่ี
สมบูรณ์และระบบ

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน  9  
ประเภทมีระบบ

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน  9  
ประเภทมีระบบ

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน  9  
ประเภทมีระบบ

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน  9  
ประเภทมีระบบ

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน  9  
ประเภทมีระบบ
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ทัว่ไปของสถานศึกษา
ขอ้มูลนกัเรียนนกัศึกษา 
ขอ้มูลตลาดแรงงานขอ้มูล
บุคลากรขอ้มูล 
งบประมาณ/การเงิน 

หลกัสูตรการเรียนการสอน   
ครุภณัฑ ์ อาคารสถานที 

และขอ้มูลจงัหวดั มีกา 
เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 

เป็นปัจจุบนั  ทุกคนสามารถ 

ใชป้ระโยชน์   มีการประเมิน 

ความพึงพอใจ การบริหาร 
จดัการระบบขอ้มูล 
โดยครูและผูเ้รียน 

 
 
2.โครงการพฒันา
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนั 
 
3.โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการบริหาร
จดัการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 
 

ส ารองเพื่อป้องกนัการ 
สูญหาย 
มีการพฒันาขอ้มูล
สารสนเทศอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนัถูกตอ้ง 
 
ามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารจดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศโดย
ครุ และผูเ้รียน  

ส ารองป้องกนั
การสูญหาย 
มีการพฒันา
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้ง 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้รียน  4.00 

ส ารองป้องกนั
การสูญหาย 
มีการพฒันา
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้ง 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้รียน  4.25 

ส ารองป้องกนั
การสูญหาย 
มีการพฒันา
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้ง 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้รียน  4.50 

ส ารองป้องกนั
การสูญหาย 
มีการพฒันา
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้ง 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้รียน  4.75 

ส ารองป้องกนั
การสูญหาย 
มีการพฒันา
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้ง 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้รียน  4.90 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

6. สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการบริหารความเส่ียง  
5. ดา้น 1. ดา้นความ
ปลอดภยั 2. ดา้นทะเลาะ
ววิาท 3. ดา้น 

1.โครงการวเิคราะห์และ
จดัท าแผนงานบริการ
ความเส่ียง  ดา้นความ
ปลอดภยั  ดา้นการ
ทะเลาะววิาท  ดา้นส่ิงเสพ

สถานศึกษามีแผนงาน
บริหารความเส่ียง  5 
ดา้นเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 1. ดา้น
ความปลอดภยั 2. ดา้น

มีแผนงาน
บริหารความ
เส่ียง  5 ดา้น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน  

มีแผนงานบริหาร
ความเส่ียง  5 
ดา้นเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน  
การด าเนินการ

มีแผนงานบริหาร
ความเส่ียง  5 
ดา้นเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน  
การด าเนินการ

มีแผนงานบริหาร
ความเส่ียง  5 ดา้น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน  
การด าเนินการตาม

มีแผนงานบริหาร
ความเส่ียง  5 
ดา้นเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน  
การด าเนินการ
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เสพติด 4. ดา้นสังคม  5. 
ดา้นการพนนั 6. ดา้นการ
มัว่สุม 
 

ติด  ดา้นสังคม  และดา้น
การพนนัและการมมัว่สุม 
2.  โครงการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนงานบริหารความ
เส่ียง  
 

 

ทะเลาะววิาท 
3. ดา้นส่ิงเสพติด 4. 
ดา้นสังคม   
5. ดา้นการพนนัและ
การมัว่สุม 

การด าเนินการตาม
แผน 
มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานบริหารความ
เส่ียงลดลง   และน าผล
ไปปรับปรุงแกไ้ข 
 

การด าเนินการ
ตามแผน
บริหาร 
ความเส่ียง 
มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานบริหาร
ความเส่ียง
ลดลง  3 ดา้น  
และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ตามแผนบริหาร 
ความเส่ียง 
มีการประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนงาน
บริหารความเส่ียง
ลดลง  3 ดา้น  
และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ตามแผนบริหาร 
ความเส่ียง 
มีการประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนงาน
บริหารความเส่ียง
ลดลง  4 ดา้น  
และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

แผนบริหาร 
ความเส่ียง 
มีการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนงานบริหาร
ความเส่ียงลดลง  5 
ดา้น  และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ตามแผนบริหาร 
ความเส่ียง 
มีการประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนงาน
บริหารความเส่ียง
ลดลงทุก ๆ  ดา้น  
และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
7. สถานศึกษามีการ 
ปฐมนิเทศผูเ้รียน  มีครูท่ี 

ปรึกษา  มีระบบเครือข่า 
ผูป้กครองเพื่อร่วมกบัดูแล 

ผูเ้รียน  ใหทุ้นการศึกษา  มี 

1.โครงการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา 
2. โครงการแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาและการจดัให้
ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

สถานศึกษามีการ
ปฐมนิเทศนกัเรียน
นกัศึกษาวนัเปิดภาค
เรียนใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี

มีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
วนัเปิดภาคเรียน
ใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี

มีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
วนัเปิดภาคเรียน
ใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี

มีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
วนัเปิดภาคเรียน
ใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี

มีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
วนัเปิดภาคเรียน
ใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี

มีการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
วนัเปิดภาคเรียน
ใหม่ 
มีการแต่งตั้งครูท่ี
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ระบบดูแลกลุ่มเส่ียงและ 
ส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 

3. โครงการจดัตั้งระบบ
เครือข่ายผูป้กครอง 
4.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
5.โครงการส่งเสริม 
ผูเ้รียนปัญญาเลิศในแต่ละ
สาขา 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแลผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 15 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมีความเป็น
เลิศในสาขางานต่าง 
ๆ 
 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 15 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมีความ
เป็นเลิศในสาขา
งานต่าง ๆ 
 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 20 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมี 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 25 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมี 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 30 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมี 

ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ วนั 

มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อ
ช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
มีการมอบน
การศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียนร้อยละ 35 
ของผูร้้องขอ 
มีผูเ้รียนท่ีมี 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
8.  สถานศึกษาพฒันา ดูแล 
สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์   
และการใชอ้าคารสถานท่ี  
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ  
และประเมินผลความพึง 

1.โครงการพฒันาและ
ดูแลสภาพแวดลอ้มและ
ภูมิทศัน์ของสถานศึกษา 
 
2.โครงการพฒันาดูแลการ
ใชอ้าคารสถานท่ี 

สถานศึกษามีภูมิทศัน์
และสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน 
มีอาคาร  ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการโรง

มีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมเอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน 
มีอาคาร  

มีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนการ
สอน 
มีอาคาร  

มีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนการ
สอน 
มีอาคาร  

มีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมเอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน 
มีอาคาร  

มีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนการ
สอน 
มีอาคาร  
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พอใจ  แลว้น าไปปรับปรุง 
การบริหารจดัการ โดยการ 
มีส่วนร่วมของครูและ 
ผูเ้รียน 

หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน และศูนยว์ทิย
บริการ 
 
3. โครงการประเมินความ
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม  ภูมิทศัน์  
และการใชอ้าคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริการ 
 

ฝึกงาน  ศูนยว์ทิย
บริการเหมาะสม
ทนัสมยั 
 
มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ  และน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 
 

หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน  
ศูนยว์ทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉล่ีย 3.75  และ
น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 

หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน  ศูนย์
วทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย 4.00  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 

หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน  ศูนย์
วทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย 4.50  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 

หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน  
ศูนยว์ทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉล่ีย 4.75  และ
น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 

หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน  ศูนย์
วทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย 4.90  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
9. สถานศึกษาจดัหา และ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครูภณัฑ ์
และคอมพิวเตอร์ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การศึกษา  ประเมินผล
ความพึงพอใจของครู และ

1.โครงการจดัหาและการ
ใชว้สัดุ  อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 
และคอมพิวเตอร์ตาม
แผนพฒันาการจดั
การศึกษา 
2.โครงการประเมินความ

สถานศึกษามีวสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ 
และคอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและทนัสมยั
ส าหรับผูเ้รียน 
มีผลการประเมินความ

มีวสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 

สถานศึกษามี
วสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยัส าหรับ

สถานศึกษามีวสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ 
และคอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 

สถานศึกษามี
วสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยั

สถานศึกษามี
วสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยัส าหรับ
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บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้รียน 

 

 

 

พึงพอใจต่อการจดัหา การ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 
และคอมพิวเตอร์ 
 
 

พึงพอใจ โดยเฉล่ีย 
3.51-5.00  และน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร
จดัการต่อไป 
 

 

มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ โดย
เฉล่ีย 4.25  และ
น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 

ผูเ้รียน 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
โดยเฉล่ีย 4.50  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
โดยเฉล่ีย 4.75  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 

ส าหรับผูเ้รียน 
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ โดย
เฉล่ีย 4.80  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 

ผูเ้รียน 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
โดยเฉล่ีย 4.90  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
10. สถานศึกษาพฒันาครู 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษาในดา้นวชิาการ/ 
วชิาชีพ และจรรยาบรรณ 

วชิาชีพ  ใหทุ้นวจิยั   
โครงการแลกเปล่ียนครู 

1.โครงการฝึกอบรมดา้น
วชิาการ/วชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวจิยั/งาน

สถานศึกษาไดมี้การ
พฒันาฝึกอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
มีการมอบนการศึกษา 
ทุนวจิยั/งาน

ร้อยละ  75 
 

 

 

ร้อยละ  5 
 

ร้อยละ  80 
 

 

 

 

ร้อยละ  10 
 

ร้อยละ  85 
 

 

 

 

ร้อยละ  15 
 

ร้อยละ  90 
 

 

 

ร้อยละ  20 
 

ร้อยละ  95 
 

 

 

ร้อยละ  25 
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กนัสถานศึกษาอ่ืน  และ 
พฒันาคุณภาพชีวิตท่ี 

เหมาะสม  และส่งเสริม 

ใหค้รูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไดรั้บการ 
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง 

สร้างสรรคแ์ก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.โครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืน 
 
4.โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติท่ีเหมาะสมแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 

สร้างสรรคค์รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากบั
สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืน 
มีพฒันาคุณภาพชีวิต
แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดา้นสุข
ภาวะทางกาย  ทาง
อารมณ์  ทางสังคม 
ทางจิตและวญิญาณ 
 

 

 

 

ร้อยละ  5 
 

 

 

ร้อยละ  75 
 

 

 

 

ร้อยละ  8 
 

 

 

ร้อยละ  80 
 

 

 

 

ร้อยละ  10 
 

 

 

ร้อยละ  85 
 

 

 

 

ร้อยละ  12 
 

 

 

ร้อยละ  90 
 

 

 

 

ร้อยละ  15 
 

 

 

ร้อยละ  95 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
 5.โครงการส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้รู ฯ  ไดรั้บ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ดา้นวชิาการวชิาชีพหรือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีการส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรั้บประกาศเกียรติ
คุณ  

ร้อยละ  10 
 

ร้อยละ  15 
 

ร้อยละ  20 
 

ร้อยละ  25 
 

ร้อยละ  30 
 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
11. สถานศึกษามี
งบประมาณและการเงิน
สอดคลอ้งกนัแผนปฏิบติั
การประจ าปี ดา้นวสัดุฝึก 
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ
สอน  บริการทางวชิาการ

1.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

สถานศึกษามีการ
จดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ
และทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 

ร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

ร้อยละ 11 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

ร้อยละ 12 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

ร้อยละ 13 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

ร้อยละ 14 ของ
งบด าเนินการ 
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และวชิาชีพ  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนจดัท าและประกวด
นวตักรรม ส่งประดิษฐ ์
หรืองานวจิยั  และ
ด าเนินการดา้นการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก 
 

2.โครงการจดัหารายได้
จากผลผลิตผลงานจากการ
ใชว้สัดุฝึกในการเรียน 
การสอน 
3.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 

มีผลผลิตจากการใช้
วสัดุฝึก  
 
 
มีการจดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ส่ือส าหรับการ
บริการวชิาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  25 ของ
ค่าวสัดุฝึก 
 

 

ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  26 ของ
ค่าวสัดุฝึก 
 

 

ร้อยละ 1.50 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  27 ของ
ค่าวสัดุฝึก 
 

 

ร้อยละ 2.00 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  28 ของ
ค่าวสัดุฝึก 
 

 

ร้อยละ 2.50 
ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  29 ของ
ค่าวสัดุฝึก 
 

 

ร้อยละ 3.00 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
 4.โครงการจดัสรร

งบประมาณใหค้รูและ
ผูเ้รียนจดัท าและจดั
ประกวดผลงานนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวจิยั 

มีการจดัสรร
งบประมาณสร้าง
ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรคห์รือ
งานวจิยัของครูหรือ

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
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5.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้นปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 
 

ผูเ้รียน 
มีการจดัสรร
งบประมาณดา้น
ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพล
โลกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของบด าเนินกา 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
12. สถานศึกษาระดม
ทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษา กบัเครือข่ายใน
ประเทศ ในดา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ สถาน

1.โครงการระดม
ทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษาในประเทศ 
 
 
 
2.โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ  

สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายในประเทศ 
 
 
มีการจดัหาเชิญ

มีการระดม
ทรัพยากรใน
การจดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน
ประเทศ 
 

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน
ประเทศ 
 

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน
ประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 

มีการระดม
ทรัพยากรใน
การจดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน
ประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน
ประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 
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ประกอบการ  งบประมาณ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรับแกไ้ขต่อไป 
 

ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา
ทอ้ง และสถานประกอบ
มาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 
 
3.โครงการร่วมกนัจดั
อาชีวศึกษาในระบบปกติ
และทวภิาคีกบัสถาน
ประกอบการในประเทศ 
4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ  
วสัดุ อุปกรณ์  ครุภณัฑ์ 
สถานประกอบการและ
สถานศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาทอ้ง แลสถาน
ประกอบมาใหค้วามรู้
แก่ผูเ้รียน 
มีความร่วมมือกบั
สถานประกอบการใน
การจดัการศึกษากบั 
มีการระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัการ
อาชีวศึกษา 

ร้อยละ 80 ของ
สาขางาน 
 

 

 

25  แห่ง 
 

5 รายการ 
เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  
ครูภณัฑ์ 
บุคลากร 
การเงิน 

ร้อยละ 85 ของ
สาขางาน 
 

 

 

30  แห่ง 
 

5 รายการ 
เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  
ครูภณัฑ์ 
บุคลากร 
การเงิน 

ร้อยละ 90 ของ
สาขางาน 
 

 

 

35  แห่ง 
 

5 รายการ 
เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  
ครูภณัฑ์ 
บุคลากร 
การเงิน 

ร้อยละ 95 ของ
สาขางาน 
 

 

 

45  แห่ง 
 

5 รายการ 
เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  
ครูภณัฑ์ 
บุคลากร 
การเงิน 

ร้อยละ 100 ของ
สาขางาน 
 

 

 

45  แห่ง 
 

5 รายการ 
เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  
ครูภณัฑ์ 
บุคลากร 
การเงิน 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
 5. โครงการประเมินผล

การระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีศึกษากบั
เครือข่ายในประเทศ 

มีการประเมินผลการ
ระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีศึกษากบั
เครือข่ายในประเทศ  
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

มีการ
ประเมินผลการ
ระดมทรัพยากร
ในการจดัการ
อาชีศึกษากบั
เครือข่ายใน

มีการ
ประเมินผลการ
ระดมทรัพยากร
ในการจดัการอา
ชีศึกษากบั
เครือข่ายใน

มีการประเมินผล
การระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการอาชีศึกษา
กบัเครือข่ายใน
ประเทศ  หรือ

มีการ
ประเมินผลการ
ระดมทรัพยากร
ในการจดัการอา
ชีศึกษากบั
เครือข่ายใน

มีการประเมินผล
การระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการอาชีศึกษา
กบัเครือข่ายใน
ประเทศ  หรือ
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ประเทศ  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

ประเทศ  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

ต่างประเทศเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

ประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 
เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 

ต่างประเทศ  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.  บริการวชิาชีพท่ี
เหมาะสมตามความ
ตอ้งการของชุมชน  สังคม  
องคก์ร  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อการพฒันา

1.  โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
2.  โครงการอบรมให้
ความรู้ในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน 

สถานศึกษามีโครงการ  
ท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ
และส่งเสริมความรู้ใน
การพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และกิจกรรม/

มีโครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการ
วชิาชีพและ
วชิาการส่งเสริม
ความรู้ในการ

มีโครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพ
และวชิาการ
ส่งเสริมความรู้
ในการพฒันา

มีโครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการ
วชิาชีพและ
วชิาการส่งเสริม
ความรู้ในการ

มีโครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพ
และวชิาการ
ส่งเสริมความรู้
ในการพฒันา

มีโครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพ
และวชิาการ
ส่งเสริมความรู้
ในการพฒันา
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ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.  จดังบประมาณเพื่อการ
บริการวชิาชีพอยา่งเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกนั
แผนการบริการวชิาชีพท่ี
ก าหนด 

 

3.การบริการทางวชิาการ
และวชิาชีพต่อชุมชนและ
สังคมของสาขางานต่าง ๆ 

โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการ
บริการวชิาชีพสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริการทาง
วชิาการและวชิาชีพฝึก
ทกัษะวชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนสาขางานละ
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ/ กิจกรรม/   
 

 

 

 

 

พฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ิน  
และวชิาชีพฝึก
ทกัษะวชิาชีพ
เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ในแต่ละสาขา
งาน  2  
โครงการ   

ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และ
วชิาชีพฝึกทกัษะ
วชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน 

2  โครงการ 

 

 

 

พฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ิน  
และวชิาชีพฝึก
ทกัษะวชิาชีพ
เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ในแต่ละสาขา
งาน  3 
โครงการ 

 

ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และ
วชิาชีพฝึกทกัษะ
วชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน 

งาน  3  โครงการ 
 

 

 

ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และ
วชิาชีพฝึกทกัษะ
วชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน 

งาน  3  
โครงการ 
 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
 

 

 

 

 

3. มีการประเมินความพึง

 

 

 

 

โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการทาง

มีครู ผูเ้รียนเขา้ร่วม
โครงการกิจกรรม  

 

 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ

มีครู ผูเ้รียนเขา้
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อย
ละ  60   

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

มีครู ผูเ้รียนเขา้
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ  
60   

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

มีครู ผูเ้รียนเขา้
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ  
65   

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

มีครู ผูเ้รียนเขา้
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ  
65   

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

มีครู ผูเ้รียนเขา้
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ  
70   

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
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พอใจของผูรั้บบริการ วชิาการและวชิาชีพ ผูรั้บบริการทาง
วชิาการและวชิาชีพ 

ของผูรั้บบริการ
ทางวชิาการ
และวชิาชีพได้
คะแนะเฉล่ีย  
3.75 

ของผูรั้บบริการ
ทางวชิาการและ
วชิาชีพไดค้ะแนะ
เฉล่ีย  4.00 

ของผูรั้บบริการ
ทางวชิาการและ
วชิาชีพไดค้ะแนะ
เฉล่ีย  4.25 

ของผูรั้บบริการ
ทางวชิาการและ
วชิาชีพไดค้ะ
แนะเฉล่ีย  4.50 

ของผูรั้บบริการ
ทางวชิาการและ
วชิาชีพไดค้ะ
แนะเฉล่ีย  4.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ 
ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3  
และระดบัชั้น ปวส. 2   
จดัท าโครงการ   

1.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
โครงการส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั

ผูเ้รียนมีผลงาน 
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัตามรายวชิา

ระดบั ปวช.  
3 คน : ช้ิน 
ระดบั  ปวส.  
2 คน : ช้ิน 

ระดบั ปวช.  
3 คน : ช้ิน 
ระดบั  ปวส.  
2 คน : ช้ิน 

ระดบั ปวช.  
3 คน : ช้ิน 
ระดบั  ปวส.  
2 คน : ช้ิน 

ระดบั ปวช.  
3 คน : ช้ิน 
ระดบั  ปวส.  
2 คน : ช้ิน 

ระดบั ปวช.  
3 คน : ช้ิน 
ระดบั  ปวส.  
2 คน : ช้ิน 
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ส่ิงประดิษฐ ์ งาน 

สร้างสรรคห์รืองาน  จดัให้ 
มีการประกวด  แสดง 
เผยแพร่  และใชป้ระโยชน์ 

ในสถานศึกษา  ระดบั 

ชุมชน จงัหวดั 
 
 
 
 
 
 

ตามรายวชิาโครงการของ
ผูเ้รียน 
2.โครงการจดัประกวด 
และใชป้ระโยชน์ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั
ตามรายวชิาโครงการของ
ผูเ้รียน 
3.โครงการเผยแพร่ผลงาน
ผลงานส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั 
โครงการของผูเ้รียนต่อ
สาธารณะชน 

โครงการตามเกณฑ์
เฉล่ีย ปวช. 3 คน : ช้ิน 
ปวส. 2 คน : ช้ิน 
มีการประกวดผลงาน
และใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
มีการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณะชนร้อย
ละ 25 ของผลงาน
ทั้งหมด 
 

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อย
ละ  50 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
 
มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 25 ของ
ผลงานทั้งหมด 

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ  
60 ของผลงาน
ทั้งหมด 
 
 
 
มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 30 ของ
ผลงานทั้งหมด 

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ  
70 ของผลงาน
ทั้งหมด 
 
 
 
มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 35 ของ
ผลงานทั้งหมด 

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อย
ละ  80 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
 
มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 40 ของ
ผลงานทั้งหมด 

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ  
90 ของผลงาน
ทั้งหมด 
 
 
 
มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 45 ของ
ผลงานทั้งหมด 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

 4. โครงการน าผลงาน
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดบัชุมชน 

สถานศึกษามีการน า
ผลงานไปใช้
ประโยชน์ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  และชาติ  

ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  
และชาติ ร้อยละ  
5  ของผลงาน
ทั้งหมด 

 

ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  และ
ชาติ ร้อยละ  7  
ของผลงาน
ทั้งหมด 
 

ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  และ
ชาติ ร้อยละ  10  
ของผลงาน
ทั้งหมด 
 

ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  
และชาติ ร้อยละ  
15  ของผลงาน
ทั้งหมด 

 

ระดบัชุมชน 

จงัหวดั ภาค  
และชาติ ร้อยละ  
20  ของผลงาน
ทั้งหมด 
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กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนครู 
จดัท านวตักรรม   
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน 

สร้างสรรคห์รืองานวจิยั   
จดัประกวด แสดง  
เผยแพร่ และน าไปใช ้

ประโยชน์ในสถานศึกษา   

1.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัของครู 
 
2.โครงการจดัประกวด
ผลงานนวตักรรม 

ครูทุกคนมีผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
 
มีการประกวดและน า

ครูทุกคนมี
ผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยั  
 
ร้อยละ  75 ของ

ครูทุกคนมี
ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
 
 

ครูทุกคนมี
ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
 
 

ครูทุกคนมี
ผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยั 
 
ร้อยละ  90  ของ

ครูทุกคนมี
ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
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ชุมชน  จงัหวดั ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั ของ
ครูและน าไปใชป้ระโยชน์
ในสถานศึกษา 
3.  โครงการเผยแพร่
ผลงานดา้นนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั ของ
ครูต่อสาธารณชน 
4. โครงการน าผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั ของครูไปใช้
ประโยชน์ในระดบัชุมชน 

ผลงานของครูไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
 
มีการน าผลงานของครู
ไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 
 

มีการน าผลงานของครู
ไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดบัชุมชน  จงัหวดั  
ภาค  และชาติ 

ผลงานทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ   5  ของ
ผลงานทั้งหมด 

ร้อยละ  80  ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ   7  ของ
ผลงานทั้งหมด 

ร้อยละ 875 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ   10  ของ
ผลงานทั้งหมด 

ผลงานทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ  12  ของ
ผลงานทั้งหมด 

ร้อยละ  95 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ  15  ของ
ผลงานทั้งหมด 

6.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1  ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาและผูเ้รียนทุกคน   

เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ปลูกฝังจิตส านึก  ดา้นการ 
รักชาติ  เทิดทูน 

พระมหากษตัริย ์         

1. โครงการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรักชาติ 
เทินทูนพระมหากษตัริย ์
 
 
2.โครงการส่งเสริมการ

สถานศึกษามีโครงการ
กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรัก
ชาติ เทินทูน
พระมหากษตัริย ์ 
 มีโครงการส่งเสริม 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ   
 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ   
 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ   
 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 2

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ   
 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ   
 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 2
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 การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษตัริยท์รงเป็น 

ประมุข  ทะนุบ ารุง ศาสนา  
ศิลปะ  และการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูท่ี้ 

เก่ียวขอ้งภายนอก 

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
3. โครงการทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 
 
4.โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษา 

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข   
มีโครงการทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม   
มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษา 
 

โครงการ  
 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ  
 
มีค่าเฉล่ีย 3.75 
 

 

โครงการ  
 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ  
 
มีค่าเฉล่ีย 4.00 
 

โครงการ  
 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ  
 
มีค่าเฉล่ีย 4.40 
 

โครงการ  
 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ  
 
มีค่าเฉล่ีย 4.60 
 

โครงการ  
 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ  
 
มีค่าเฉล่ีย 4.80 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียนทุกคน  

เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ปลูกฝังจิตส านึก  ดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และ
การประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอก 

 

1.โครงการปลูกจิตส านึก
ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีโครงการ
ปลูกจิตส านึกดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
โดยมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเ้รียนเขา้ร่วมทุกคน
ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 6
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 
โครงการ 
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2. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ 
ในการปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ในการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้น
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

มีค่าเฉล่ีย 3.75 
 

มีค่าเฉล่ีย 4.00 
 

มีค่าเฉล่ีย 4.40 
 

มีค่าเฉล่ีย 4.60 
 

มีค่าเฉล่ีย 4.80 
 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียนทุกคน  

เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การกีฬาและนนัทนาการ  
และการประเมินความพึง
พอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ภายนอก 

 

1.โครงการดา้นการกีฬา
และนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
2.โครงการประเมินความ

สถานศึกษามีโครงการ
ดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ โดยครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียนทุก
คนเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 
5 โครงการ 
มีการประเมินผลความ

ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
 

 

 

 

 

มีค่าเฉล่ีย .3.75 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
 

 

 

 

 

มีค่าเฉล่ีย  4.00 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 
โครงการ 
 

 

 

 

 

มีค่าเฉล่ีย 4.40 

ไม่นอ้ยกวา่ 56
โครงการ 
 

 

 

 

 

มีค่าเฉล่ีย  4.60 

ไม่นอ้ยกวา่ 7 
โครงการ 
 

 

 

 

 

มีค่าเฉล่ีย  4.80 
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พึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ 
ในการส่งเสริมดา้นกีฬา
และนนัทนาการ  
 

พึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ในการ
ส่งเสริมดา้นกีฬาและ
นนัทนาการ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

     

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
4. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้รียน
โดยทุกคนมีส่วนร่วม  และ
มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุง  พร้อมทั้ง

1.โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  และผูเ้รียน 
 
2.โครงการ  การบริหาร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เขา้ความเขา้ใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอยา่งดี 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป 
มีแผนงาน โครงการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเขา้ความ
เขา้ใจใน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
น าไปใช้

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเขา้ความ
เขา้ใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใช้
ประโยชน์ 
มี การบริหาร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเขา้ความ
เขา้ใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใช้
ประโยชน์ 
มี การบริหาร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเขา้ความ
เขา้ใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
น าไปใช้
ประโยชน์ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเขา้ความ
เขา้ใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใช้
ประโยชน์ 
มี การบริหาร
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ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก 

 

 

 

 

 

จดัการสถานศึกษา  ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มีส่วนร่วม 

 

3. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การบริหารจดัการ
สถานศึกษา  ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มีส่วนร่วม  
ผลการประเมินความ
พึงพอใจ  ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกง  
มีผลการประเมิน 

ประโยชน์ 
มี การบริหาร
จดัการ
สถานศึกษา  
ตามหลกั
ปรัชญา ฯโดย
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มี
ส่วนร่วม  
โดยเฉล่ีย  3.75 

จดัการ
สถานศึกษา  ตาม
หลกัปรัชญา ฯ
โดยครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และผูเ้รียน  
มีส่วนร่วม  
 
 
 
โดยเฉล่ีย  4.00 

จดัการ
สถานศึกษา  ตาม
หลกัปรัชญา ฯ
โดยครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และผูเ้รียน  
มีส่วนร่วม  
 
 
 
โดยเฉล่ีย  4.30 

มี การบริหาร
จดัการ
สถานศึกษา  
ตามหลกั
ปรัชญา ฯโดย
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มี
ส่วนร่วม  

 
โดยเฉล่ีย  4.60 

จดัการ
สถานศึกษา  ตาม
หลกัปรัชญา ฯ
โดยครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และ
ผูเ้รียน  มีส่วน
ร่วม  
 
 
โดยเฉล่ีย  4.80 

7.   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
สถานศึกษามีระบบการ 
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ 
พฒันาคุณภาพการศึกษา  
และพฒันามาตรฐาน 

การศึกษา   และติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและ 
พฒันาคุณภาพการศึกษา  

1.โครงการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
 

สถานศึกษามี 
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอก ใชเ้ป็น
แนวทางในการ

มีแผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้

มีแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วน
ร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็น

มีแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วน
ร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็น

มีแผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็น

มีแผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็น
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ตามท่ีก าหนดไวใ้น 

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2553 

 
2. โครงการจดัท าประกนั
คุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

ด าเนินงาน 
มีการจดัท าประกนั
คุณภาพภายใน เพื่อ
การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงานประจ าปี
ต่อไป 

เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
มีการจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงาน
ประจ าปีต่อไป 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
มีการจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงาน
ประจ าปีต่อไป 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
มีการจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงาน
ประจ าปีต่อไป 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
มีการจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงาน
ประจ าปีต่อไป 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
มีการจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ 
การรายงาน
ประจ าปีต่อไป 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

 3. โครงการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
4. โครงการจดัท ารายงาน
ประจ าปี 
 
 

มีโครงการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง  ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
มีการจดัท ารายงาน

มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
อยา่งต่อเน่ือง   
มีการจดัท า
รายงาน
ประจ าปี

มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง   
มีการจดัท า
รายงานประจ าปี
ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 

มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง   
มีการจดัท า
รายงานประจ าปี
ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 

มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง   
มีการจดัท า
รายงานประจ าปี
ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 

มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง   
มีการจดัท า
รายงานประจ าปี
ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 
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5. โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
จากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก 
6. โครงการตรวจสอบผล
คุณภาพการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

ประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง
ทุก ๆ ปี 
มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
จากการแนะต าของผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยูใ่น
เกณฑ ์ ดี  จ  านวน 24 – 
29 
ตวับ่งช้ี 

ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 
มีการพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาจาก
การแนะต าของ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยู่
ในเกณฑ ์ ดี  
จ  านวน 24 – 29 
ตวับ่งช้ี 

มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
จากการแนะต า
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยูใ่น
เกณฑ ์ ดี  จ  านวน 
24 – 30 
ตวับ่งช้ี 

มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
จากการแนะต า
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยูใ่น
เกณฑ ์ ดี  จ  านวน 
24 – 31 
ตวับ่งช้ี 

มีการพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาจาก
การแนะต าของ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยู่
ในเกณฑ ์ ดี  
จ  านวน 30 - 32 
ตวับ่งช้ี 

มีการพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาจากการ
แนะต าของผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 
มีผลตวับ่งช้ีอยู่
ในเกณฑ ์ ดี  
จ  านวน 30 - 33 
ตวับ่งช้ี 
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บทที ่ 5  บทบาทหน้าที่เกีย่วกบัการจัดการศึกษา 
 

1. คณะกรรมการบริหาร (สถานศึกษา) 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๓๑ มาตรา  ๔๔     
             มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๗   แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  แกไ้ขเพิ่มเติม     
            พ.ศ.  2554  ดงัน้ี 
            (๑)  ออกระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่างๆของวทิยาลยัในระบบ 
            (๒) ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย  และแผนพฒันาการศึกษาของวทิยาลยั 
            (๓) ใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการวทิยาลยั  ดา้นบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ   
                    วชิาการ  กิจกรรมนกัเรียน  อาคารสถานท่ี  และความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
            (๔) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยั 
            (๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 
            (๖) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บของ 

                               มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน  คณะกรรมการตอ้งเสนอทางเลือกท่ี
ปฏิบติัไดใ้หแ้ก่วทิยาลยัในระบบดว้ย  เวน้แต่คณะกรรมการจะเห็นวา่การกูย้มืเงินนั้นมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
การด าเนินกิจการวทิยาลยั 

           (๗) ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของ          
                  วทิยาลยั 
           (๘) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี  และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
           (๙) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู  ผูป้กครองและนกัเรียนนกัศึกษา 
          (๑๐) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจดัตั้ง 
          (๑๑) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในรายละเอียดเก่ียวกบักิจการวทิยาลยั     
          (๑๒) ด าเนินการจดัสรรผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี  เขา้ 
                   กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  กองทุนส ารอง  กองทุนอ่ืน  และจดัสรรใหผู้รั้บ 
                   ใบอนุญาต ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๔๕ 
         (๑๓)  ด าเนินการใหมี้การตรวจสอบบญัชีของโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น 

                                ต่องบการเงินของวทิยาลยัในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
                                วธีิการท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด (มาตรา ๔๗) 
                      (๑๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดในการด าเนินงานของ   

          วทิยาลยัตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  เช่น  อนุกรรมการดา้นวิชาการ   
          อนุกรรมการดา้นการเงิน  อนุกรรมการส าหรับการบริหารทัว่ไปและการบริหารงาน   
        บุคคล  อนุกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
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        ดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด  หรือดา้นส่งเสริมความสัมพนัธ์ – ชุมชน   
        เป็นตน้ 

 
2.   ผู้บริหารวทิยาลยั 

มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.  2554  ผูอ้  านวยการมี 
หนา้ท่ีแลความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวชิาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒)  แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนในระบบ 
        ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
(๓)  ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔)  จดัท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกบั 

                    การใหก้ารศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๕)  จดัท าหลกัฐานเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๖)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัวชิาการตามระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ รวมทั้งตราสาร 
       จดัตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้น     
       พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๔๐  แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  แกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2554   ใหผู้รั้บ 
ใบอนุญาตแต่งตั้งผูจ้ดัการคนหน่ึง มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  ดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ดูแลรับผดิชอบงานดา้นงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒)  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัการบริหารงานตามตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ 
       
  ขอ้บงัคบัของโรงเรียนในระบบ และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

3.  ครู 

              1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัส าหรับครู ครูท่ีดีตอ้งท าการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มีการพฒันาการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน นอกจากนั้นตอ้งสามารถ
ใหบ้ริการการแนะแนวในดา้นการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามยั จดัท าและใชส่ื้อการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลกัสูตร การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินและ สถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนั  
               2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพทีเ่หมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยใหศิ้ษยข์องตนสามารถเลือกวชิาเรียนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีครูตอ้งค านึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนดัของบุคลิกภาพของศิษยด์ว้ย                                                                                                                                                                          
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               3. พฒันาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจดักิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลกัสูตร  
               4. ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะไดท้ราบวา่ ศิษยไ์ดพ้ฒันาและมีความเจริญกา้วหนา้มาก
นอ้ยเพียงใดแลว้ การประเมินผลความเจริญกา้วหนา้ของศิษยค์วรท าอยา่งสม ่าเสมอ  
               5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมทีด่ีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษยจ์ะไดเ้ป็นผูใ้หญ่
ท่ีดีของสังคมในวนัหนา้  
               6. ปกครองดูแลความทุกข์สุขของศิษย์ 
               7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัครูและจรรยาบรรณครู 
เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ 
               8. ดูแลสอดส่องป้องกนัภัยพบิัติมิให้บังเกดิแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน 
               9. ปฏิบัติงาน ท างานในหน้าที ่ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ               

              10. สร้างเสริมสมรรถภาพทางวชิาการให้แก่ตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

              11. รักษาวนัิยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ศิษย์และบุคคลทัว่ไป 

4.  ผู้ปกครอง 
ผูป้กครองในฐานะท่ีอยูใ่กลชิ้ดบุตรหลานมากท่ีสุด จึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย จิตใจและความสามารถในการเรียนรู้ผูป้กครองจึงควรมีบทบาทในการสนบัสนุนผูเ้รียนดงัน้ี 
1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวติครอบครัวท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ และความอบอุ่น 
2.  ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ ารวจตวัเอง เพื่อประกอบการตดัสินใจ ใน    
     การเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ป้องกนั   
    และแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน  
4.  มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆของ   
     สถานศึกษา 
5.  เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใหก้บัผูเ้รียน 

5.ชุมชน 
ชุมชนเป็นสังคมของการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนใน

แนวทางท่ีเหมาะสม ดงันั้นชุมชนควรมีบทบาท ดงัน้ี 
1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน 
2.  สอดส่อง ดูแล ใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตรหลานของตนเอง ทั้งดา้นความ 
     ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นโดยไม่แสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน 
3.  ร่วมมือกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรค ์
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4.  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานแก่เด็กและเยาวชนในการเพิ่มพนูประสบการณ์ดา้นความรู้และ  
     การงานอาชีพ 
5.  ติดตามผลการด าเนินงาน สะทอ้นปัญญาและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
     ผูเ้รียนแก่ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
6.  สถานประกอบการ 

ส านกังานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี (2541, หนา้ 23) ไดก้ าหนดไวว้า่ สถานประกอบการท่ีร่วม
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งมีความพร้อมดงัต่อไปน้ี 

1.    เป็นผูป้ระกอบการและประกอบกิจการท่ีด าเนินการฝึกอาชีพได ้
2.    มีความพร้อมในการฝึกอาชีพตามสาขาวชิานั้น 

                           3.    สามารถจดัใหมี้ผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึก ท าหนา้ท่ีประสานงานดูแลการฝึกอาชีพให้แก่ 
  นกัเรียนได ้

4.    สามารถจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการฝึกอาชีพได ้
5.    สามารถจดัการฝึกปฏิบติัไดต้ลอดระยะเวลา 3 ปี หรือจนจบหลกัสูตร ปวช. 
6.    สามารถจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมสัมมนากบัสถานศึกษาได ้
7.    สามารถจดัสวสัดิการ ตลอดจนมาตรการเก่ียวกบัสวสัดิภาพใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้รับการฝึก 

วทิยา  งานทว ี(2543, หนา้ 26) ก็ไดก้ล่าวไวว้า่ สถานประกอบการท่ีจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
จะตอ้งมีความพร้อมดงัน้ี 

1.  จดัท าหลกัสูตรท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
2.  การประเมินผลการเรียนการสอน และจดัท าร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถาน 
     ประกอบการ 
3.  การประเมินผลการด าเนินการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีอยา่งสม ่าเสมอและใหด้ าเนิน 
    ทุกดา้นทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ นกัเรียนและผูป้กครอง 

ในขณะเดียวกนัสถานประกอบการท่ีร่วมจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งตระหนกัวา่ เป็นเสมือน
สถานศึกษาแห่งท่ีสองของนกัเรียน/นกัศึกษา จึงตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  (ส านกังานโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี, 2541, หนา้ 24-25) 

1.   การรับนกัเรียน/นกัศึกษา 
1.1   แจง้จ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีตอ้งการรับใหส้ถานศึกษาทราบ 
1.2   ประกาศรับสมคัรนกัเรียน/นกัศึกษา 
1.3   คดัเลือกและประกาศผล 

       1.4   ท าสัญญาการฝึกอาชีพเพื่อการเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานประกอบการอยา่งสมบูรณ์ 
     1.5   ส่งนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีท าสัญญาการฝึกอาชีพแลว้ ไปข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน/      นกัศึกษา 
              ท่ีสถานศึกษา 
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2.   จดัใหมี้บุคลากรท่ีรับผดิชอบท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึก 
     2.1   จดัใหมี้ผูค้วบคุมการฝึก ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสถานศึกษาและรับผดิชอบดูแลการฝึก 
              อาชีพและอบรมให้แก่นกัเรียน/นกัศึกษา 

                           2.2   จดัให้มีครูฝึกท าหนา้ท่ีฝึกอาชีพและอบรมใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษา 
     2.3   ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองและสถานศึกษาในการฝึกอาชีพและดูแลความประพฤติ 
             ของนกัเรียน/นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3.  ท าสัญญาการฝึกอาชีพตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือกบันกัเรียน/นกัศึกษา โดยไดรั้บความยนิยอมจากบิดา
มารดาหรือผูป้กครองและในสัญญาการฝึกตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีครบถว้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

4. จดัการฝึกอาชีพ 
4.1   จดัท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการร่วมกบัสถานศึกษา 
4.2   จดัใหมี้การฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกท่ีจดัท าร่วมกนักบัสถานศึกษา 

       4.3   จดัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห ้โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการฝึกอาชีพ 
       4.4    ดูแลใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียน/นกัศึกษาในการบนัทึกสมุดรายงานการฝึกอาชีพและ 
              ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.5    ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัในการฝึกอาชีพใหก้บันกัเรียน/นกัศึกษา 
       4.6   วดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพตามเกณฑท่ี์สถานประกอบการและสถานศึกษาก าหนด 
              ร่วมกนั 
      4.7   หากสถานศึกษาไมส่ามารถจดัการเรียนการสอนได ้ใหส้ถานประกอบการจดั  การสอน 
             เพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น 

5.   ส่งผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึกเขา้ร่วมประชุมสัมมนากบัสถานศึกษา 
5.1   เพื่อท าความเขา้ใจในหลกัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
5.2    เพื่อทราบบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
5.3   เพื่อจดัท าแผนการเรียนและหลกัเกณฑว์ดัผลและประเมินผลการเรียน 
5.4   เพื่อด าเนินการฝึกอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
5.5   เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและวธีิการจดัการฝึกอาชีพ 

6.   ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีและพนกังานของสถานประกอบการทราบถึงการเขา้ร่วม    จดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีกบัสถานศึกษา 

7.   จดัปฐมนิเทศใหแ้ก่ผูป้กครองและนกัเรียน/นกัศึกษา 
8.   ออกใบรับรองการผา่นงานใหก้บันกัเรียน/นกัศึกษาเม่ือส้ินสุดการฝึกอาชีพและส าเร็จการศึกษา 
 
สุราษฎร์  พรมจนัทร์ (ม.ป.ป., หนา้ 2-3) ก็ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานประกอบการท่ีจะจดั    การ

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ควรพิจารณาในประเด็นส าคญั ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  เป็นสถานประกอบการท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรวชิาชีพนั้น ๆ 
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2.  มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นบุคลากร 
3.   มีผูป้ระสานงาน สามารถจะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กบัสถานศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
4.   มีงานต่าง ๆ  ท่ีสามารถใหน้กัเรียนระบบทวภิาคีไดฝึ้กอาชีพอยา่งกวา้งขวางตาม     หลกัสูตร 
5.  มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัต่อยคุสมยั มีการปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหท้นัสมยัอยู ่
     เสมอ 
6.   สภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการและสภาพทัว่ๆ ไป ในการฝึกอาชีพ มีความสะดวกและ 
      ปลอดภยั 
7.   การท างานในสถานประกอบการสามารถหมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัไดไ้ม่ประจ าอยูต่รงงานใดงานหน่ึง 
8.  การปฏิบติังานมีความยดืหยุน่สามารถใหน้กัเรียนระบบทวภิาคีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 
9.  มีการด าเนินงานท่ีค านึงถึงมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณควบคู่กนัไปโดยตลอด 

10.  มีนโยบาย แผนงาน ท่ีจะพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความกา้วหนา้ในงานอาชีพอยูแ่ลว้   
  

7. หน่วยงานก ากบัดูแล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา 
๓๘  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

                                ๑. ก ากบัดูแล  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ดูวา่สถานศึกษาไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือไม่  ในการ
ก ากบัจะตอ้งปล่อยใหส้ถานศึกษาปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไปก่อน ไม่มีอ านาจสั่งการไดแ้ลว้ดูวา่การปฏิบติันั้นเป็นไป
ตามหนา้ท่ีหรือไม่  ปฏิบติัไดค้รบหรือยงั  มีหนา้ท่ีใดยงัไม่ไดป้ฏิบติั  มีการปฏิบติัท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 

                ถา้สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมายและไดค้รบตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ก็ถือวา่
สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแลว้  ถา้ไม่ไดป้ฏิบติัหรือปฏิบติัแต่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก ากบัมีหนา้ท่ี
ทกัทว้งและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบเพื่อจะไดส้ั่งการต่อไป 

                ผูมี้หนา้ท่ีก ากบั  มีหนา้ท่ีดูวา่สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบหรือไม่ถา้ชอบแลว้ก็ไม่มีหนา้ท่ี
พิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่ ต่อไปอีก 

                                ๒. จดัตั้ง ยบุ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                ๓. ประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                                ๔. ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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                                ๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์รชุมชน  องคก์ร
เอกชน  องคก์รวชิาชีพ   สถาบนัศาสนา  สถานประกิอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

____________________ 

 
เน่ืองจากส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการศึกษาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัดร.ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์อดีต
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ือมวลชนในดา้นการศึกษาวา่ ส่ือมวลชน นอกจากจะ
ใหค้วามบนัเทิงใจแก่ผูรั้บ ซ่ึงเป็นงานหลกัของส่ือมวลชนแลว้ ยงัใหค้วามรู้ความคิดแก่ประชาชนไดเ้ป็นอนัมาก 
ส่ือมวลชนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนขา้งเคียง (Parallel School) ท่ีสามารถใหก้ารศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนจากคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของส่ือมวลชน ตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั สามารถสรุป คุณค่าของ

ส่ือมวลชนดา้นการศึกษาไดด้งัน้ี คือ 
1. กระตุน้ความสนใจการรับความรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล 

แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนท่ีมีครูบงัคบัควบคุม 
2. ความเขา้ใจเร่ืองราวส่ือมวลชนโดยทัว่ไป จะเสนอความรู้ข่าวสารท่ีผูรั้บสามารถรับรู้ และเขา้ใจโดยง่าย โดยอาศยั

เทคนิควธีิการต่างๆ 
3. อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีสอนไดย้ากดว้ยวธีิการสอนทัว่ๆไป 
4. คุณค่าของเน้ือหา มีลกัษณะท่ีเป็นคุณค่าส าคญั 3 ประเภทคือคุณค่าด้านการศึกษาของทางตรงและทางออ้ม ใหท้ั้ง
ความรู้ทางวชิาการใหม่ๆ และเจตคติในดา้นต่างๆ ( Schramm 1964 : 144) ซ่ึงถือไดว้า่มีความเป็นจริงอยา่งมากใน
สังคมปัจจุบนั เน่ืองจากส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการศึกษาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัดร.ก่อ สวสัด์ิ

พาณิชย ์อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ือมวลชนในดา้นการศึกษาวา่ 
ส่ือมวลชน นอกจากจะใหค้วามบนัเทิงใจแก่ผูรั้บ ซ่ึงเป็นงานหลกัของส่ือมวลชนแลว้ ยงัใหค้วามรู้ความคิดแก่

ประชาชนไดเ้ป็นอนัมาก ส่ือมวลชนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนขา้งเคียง (Parallel School) ท่ีสามารถใหก้ารศึกษา
ควบคู่ไปกบัการศึกษาในระบบโรงเรียนจากคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของส่ือมวลชน ตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

สามารถสรุป คุณค่าของส่ือมวลชนดา้นการศึกษาไดด้งัน้ี คือ 
1. กระตุน้ความสนใจการรับความรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล 

แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนท่ีมีครูบงัคบัควบคุม 
2. ความเขา้ใจเร่ืองราวส่ือมวลชนโดยทัว่ไป จะเสนอความรู้ข่าวสารท่ีผูรั้บสามารถรับรู้ และเขา้ใจโดยง่าย โดยอาศยั

เทคนิค 
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บทที ่ 6  บทบาทหน้าที่นักศึกษา 
 

1.  ขอ้ก าหนดท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั 
ระเบียบการแต่งกายของนกัเรียนระดบั ปวช. 
การแต่งกายของนกัเรียนชาย 

  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
  2.  ผกูเนคไทคสี์กรมท่า 
  3.  ติดเขม็กลดัตราของวทิยาลยัท่ีเนคไทค ์
  4.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  5.  กางเกงขายาวสีด าผา้มนั (ไม่ใส่กางแกงยนี) 
  6.  หวัเขม็ขดัโลหะตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  7.  รองเทา้หนงัสีด า  แบบร้อยเชือกหรือคชัชูก็ได ้(สวมใส่ถุงเทา้สีด าหรือสีกรมท่า) 

การแต่งกายของนกัเรียนหญิง 
1. ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋าเส้ือ 
2. ผกูคอซองสีกรมท่าและสีแดง 

  3.    ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  4.    ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนไวบ้นป้ายช่ือ   
  5.    ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรียน 
  6.    กระโปรงสีด าคลุมเข่า ทรงกระบอก  (แบบเดียวกบันกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา) 
  7.   หวัเขม็ขดัตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  8.    รองเทา้นกัเรียนหวัป้านมีสายลดัสีด า   
หมายเหตุ    1.  นกัเรียนประเภทวชิาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานดงัน้ี 

1.1 สาขางานยานยนต ์ ใส่เส้ือฝึกงานสีกรมท่า 
1.2 สาขางานไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์  ใส่เส้ือฝึกงานสีเทา 

      2.  นกัเรียนสาขางานธุรกิจสถานพยาบาลชาย  หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานสีฟ้า 
ระเบียบการแต่งกายของนกัศึกษาระดบั ปวส. 
การแต่งกายของนกัเรียนชาย 

  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
  2.  ผกูเน็คไทคสี์กรมท่า  มีตวัอกัษร  (B - Tech) สีขาว  บนเน็คไทค ์
  3.  ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนท่ีเนคไทค์ 
  4.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  5.  กางเกงขายาวสีด าผา้มนั (ไม่ใส่กางแกงยนี) 
  6.  หวัเขม็ขดัโลหะตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
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  7.  รองเทา้หนงัสีด า  แบบร้อยเชือกหรือคชัชูก็ได ้(สวมใส่ถุงเทา้สีด าหรือสีกรมท่า) 
 

การแต่งกายของนกัเรียนหญิง 
  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋าเส้ือ 
  2.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  3.  ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนไวบ้นป้ายช่ือ 
  4.  ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรียน 
  5.  กระโปรงสีด าคลุมถึงน่องขา  ทรงกระบอก  (แบบเดียวกบันกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา) 
  6.  หวัเขม็ขดัตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  7.  รองเทา้ส้นสูงคชัชูหุม้ส้นสีด า  สูงไม่เกิน  1.50  น้ิว   (ไม่ใชร้องเทา้ส้นตึกและไม่สวมถุงเทา้) 
หมายเหตุ    1.  นกัศึกษาประเภทวชิาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานดงัน้ี 

1.3 สาขางานยานยนต ์ ใส่เส้ือฝึกงานสีกรมท่า 
1.4 สาขางานไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์  ใส่เส้ือฝึกงานสีเทา 

 
2.  กฎระเบียบวนิยัของวทิยาลยั 
 นกัเรียนนกัศึกษาตอ้งรักษาระเบียบวนิยัตามท่ีบญัญติัไวเ้ป็นขอ้ปฏิบติัโดยเคร่งครัด  นกัเรียนนกัศึกษาผูใ้ด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือวา่เป็นผูก้ระท าผดิระเบียบวนิยั  ตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไว ้  
 ระเบียบวนิยัของนกัเรียนนกัศึกษาก าหนดใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
2. นกัเรียนตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี  ความสงบเรียบร้อย  ช่ือเสียง  และเกียรติคุณของโรงเรียน 
3. นกัเรียนตอ้งประพฤติตนให้อยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม  จริยธรรม  และ

วฒันธรรมอนัดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
4. นกัเรียนตอ้งไม่จดัท า  เผยแพร่  หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงส่ือ  วสัดุ  ภาพ  ส่ิงพิมพ ์ ส่ิงวาด  หรือส่ิง

เขียน  ท่ีลามกอนาจาร  หรือผดิต่อศีลธรรมอนัดี  รวมทั้งไม่สนบัสนุนการกระท าเช่นวา่นั้น 
5. นกัเรียนตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ตอ้งไม่ประพฤติตนในส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือ

เสียหายแก่ตนเอง  บิดามารดา  ผูป้กครอง  บุคคลอ่ืน  หรือโรงเรียน 
6. นกัเรียนตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด  เม่ือเขา้ชั้นเรียนหรือหอ้งสอบ    

หรือเม่ือติดต่อกบัหน่วยงานในโรงเรียน 
7. นกัเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีหรือแสดงกิริยาอนัไม่สมควรในเวลาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือห้องสอบ  หรือติดต่อ

กบัหน่วยราชการหรือหน่วยงานในโรงเรียน 
8. นกัเรียนตอ้งแสดงความคารวะต่ออาจารย ์ และตอ้งเช่ือฟังค าสั่งตกัเตือนของอาจารย ์ หรือเจา้หนา้ท่ี

ของ 
โรงเรียน  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ 
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9. นกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลหรือมาพบคณะกรรมการสอบสวน    ไม่ขดัขืน  ไม่กล่าว
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ไม่ปกปิดความจริง  ต่อผูมี้อ  านาจสอบสวนการกระท าผดิวินยั 

10. นกัเรียนตอ้งไม่เล่น  มีส่วนเก่ียวขอ้ง  หรือสนบัสนุนการพนนัใดๆ 
11. นกัเรียนตอ้งไม่ลกัทรัพย ์ ยกัยอก  ฉอ้โกง  หรือทุจริตในเร่ืองการเงิน  หรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น

หรือโรงเรียน 
12. นกัเรียนตอ้งไม่ลงลายมือช่ือผูอ่ื้นปลอมในเอกสาร  ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไ้ขขอ้ความในเอกสาร

ท่ีแทจ้ริงเพื่อใช ้ หรือใชเ้อกสารเช่นวา่นั้น  เป็นหลกัฐานต่อโรงเรียนหรือผูอ่ื้น  ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่โรงเรียนหรือผูอ่ื้น 

13. นกัเรียนตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบ  หรือพยายามกระท าการเช่นวา่นั้น  รวมถึงตอ้งไม่กระท า
การทุจริตอ่ืนๆ  อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือผูอ่ื้น 

14. นกัเรียนตอ้งไม่น าสุราเมรัยหรือของมึนเมาใดๆเขา้มาในบริเวณโรงเรียน  หรือตอ้งไม่เสพสุราหรือของ
มึนเมา  หรือเมาสุราอาละวาด  ภายในบริเวณโรงเรียน 

15. นกัเรียนตอ้งไม่เสพ   มีไวใ้นครอบครอง  หรือจ าหน่ายจ่ายแจก  ซ่ึงส่ิงเสพติดตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
16. นกัเรียนตอ้งไม่พกพา  มีไวใ้นครอบครอง  หรือน าเขา้มาในโรงเรียน  ซ่ึงอาวธุ  วตัถุระเบิด  หรือส่ิงผดิ

กฎหมาย 
17. นกัเรียนตอ้งไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน  ในการทะเลาะววิาทหรือท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น 
18. นกัเรียนตอ้งไม่พดูจาดูถูกเหยยีดหยาม  ไม่ท าร้ายร่างกายอาจารย ์ หรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยชอบ 
19. นกัเรียนตอ้งไม่จดัท า  เผยแพร่  หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงส่ิงพิมพ ์ ส่ิงวาด  หรือส่ิงเขียน  หรือกล่าว

ถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็  หรือกระท าการอ่ืนใด  อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือโรงเรียน 
20. นกัเรียนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ  อนัเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  รวมทั้งตอ้งไม่ยยุง  

หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
21. นกัเรียนตอ้งไม่ก่อเหตุหรือสนบัสนุนยยุงก่อใหเ้กิดเหตุวุน่วายข้ึนข้ึนในวทิยาลยั 

 
3.  การร่วมกิจกรรม 
 นกัเรียนนกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึน  ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรตามโครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  ปรับปรุง  พ.ศ.  2546  และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  25546  และกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึนเองทั้งภายในและภายนอกอาทิ  
เช่น  กิจกรรมงานวนัปฐมนิเทศ  วนัไหวค้รู  วนัแม่แห่งชาติ  วนัเขา้พรรษา  วนัพอ่แห่งชาติ   วนักีฬาภายใน  วนั
แข่งขนัทกัษะวชิาการ 
4.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 
 คุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์หก้บันกัศึกษาได ้12  คุณลกัษณะ คือ  
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  1) ความประหยดั     2)  ความเสียสละ      
 3)  ความมัน่ใจในตนเอง    4) ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

                 5)  การแต่งกายเรียบร้อย                                       6)  หลีกเล่ียงอบายมุข                                                            
                 7)  มาเรียนสม ่าเสมอ                                             8) เขา้เรียนตรงเวลา                                                                   
                 9) มีอุปกรณ์พร้อมเรียน                                       10) กลา้แสดงความคิดเห็น                                              
                11) การซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจ                                  12)  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 
5.  การประเมินผล/รายงานเก่ียวกบันกัศึกษา   
           การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา  ใหด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการ
วดัผลและประเมินผลหลกัสูตรชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง พ.ศ.  2546)  พ.ศ.  2547  และ
หลกัสูตรชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นสูง  พ.ศ.  2546  พ.ศ.  2547   

 
     ------------------------------------- 
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บทที ่ 7  แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณการเงินของสถานศึกษา 
 

 จ านวนนกัศึกษา  แหล่งท่ีมาของประมาณการรายรับ – รายจ่ายของวทิยาลยัในแต่ละปีงบประมาณ  
ระหวา่งปีการศึกษา  2555  ถึง  ปีการศึกษา  2559  มีดงัน้ี 

1.  จ  านวนนกัศึกษา 
ประเภทวชิา/ระดับช้ัน ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

1.  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

     ชั้น  ปวช.  1 
    ชั้น  ปวช.  2 
      ชั้น  ปวช.  3 
         รวม    

2.  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

     ชั้น  ปวช.  1 
    ชั้น  ปวช.  2 
      ชั้น  ปวช.  3 
             รวม 

 
210 
120 
200 
530 

 
180 
135 
215 
530 

 
220 
200 
115 
535 

 
190 
170 
125 
485 

 
220 
210 
190 
620 

 
200 
180 
160 
540 

 
230 
209 
200 
639 

 
210 
190 
170 
570 

 
235 
219 
199 
653 

 
215 
200 
180 
596 

รวม  ปวช. 1,060 1,020 1,160 1,209 1,248 
3.  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
      ชั้น  ปวส.  1 
      ชั้น  ปวส.  2 
              รวม 

 
35 
25 
60 

 
40 
30 
70 

 
45 
35 
80 

 
50 
42 
92 

 
55 
47 
102 

4.  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

      ชั้น  ปวส.  1 
      ชั้น  ปวส.  2 
              รวม 

 
20 
20 
40 

 
25 
15 
40 

 
30 
20 
50 

 
35 
28 
63 

 
40 
33 
73 

รวม  ปวส. 100 110 130 155 175 
รวมทั้งส้ิน 1,160 1,130 1,290 1,364 1,423 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายรับ  - รายจ่าย  ระหวา่งปีการศึกษา  2555 - 2556 
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2. รายจ่าย 
รายการ ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2558 

เงินอุดหนุนนกัเรียน  ปวช.  พาณิชยกรรม  530   @   
11,997 .50                                                   

6,358,675.00 6,418,662.50 7,438,450.00 7,666,405.50 7,834,367.50 

เงินอุดหนุนนกัเรียน  ปวช.  อุตสาหกรรม  530   @   
13,958.50 

7,398,005.00 6,769,872.50 7,537,590.00 7,956,345.00 8,319,266.00 

รวม 13,756,680.00 13,188,535.00 14,976,040.00 15,622,750.50 16,153,633.50 

เงินค่าเล่าเรียนนกัศึกษา  ปวส.  100  คน ๆ ละ  11,000 1,100,000.00 1,210,000.00 1,430,000.00 1,705,000.00 1,925,000.00 

ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 51,000.00 60,000.00 620,000.00 640,000.00 660,000.00 

รายไดจ้ากนโยบายเรียนฟรี15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  @  
2,605  ภาคเรียนท่ี  1 

2,761,300.00 2,657,100.00 3,021,800.00 3,149,445.00 3,251,040.00 

      

รายไดจ้ากนโยบายเรียนฟรี15 ปี อยา่งมีคุณภาพ   @  
1,705  ภาคเรียนท่ี  2 

1,716,935.00 1,652,145.00 1,878,910.00 1,957,340.00 2,022,130.00 

      

รายไดจ้ากการจ าหน่ายหนงัสือ  สมุด  เคร่ืองแบบ
นกัศึกษา  (ปวส.) 

      250,000.00 270,000.00 

195,000.00 210,000.00 230,000.00 

รายไดจ้ากการลงทะเบียนเรียนซ ้ า/รีเกรต 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ค่าเช่าโรงอาหาร 50,000.00 55,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

ค่าบตัรประจ าตวันกัเรียนนกัศึกษา 44,500.00 47,500.00 49,500.00 52,500.00 54,500.00 

ดอกเบ้ียรับ 6,300.00 6,000.00 6,500.00 70,000.00 73,000.00 

รายไดเ้บ็ดเตลด็ 25,000.00 25,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 

รวม 6,050,035.00 6,022,745.00 7,426,710.00 8,016,285.00 8,450,670.00 

รวมทั้งส้ิน 19,806,715.00 19,211,280.00 22,402,750.00 23,639,035.50 24,604,303.50 

3. รายจ่าย 
     รายการ ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

 งบบุคลากร   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร           

                   เงินเดือนผูบ้ริหาร 360,000.00 480,000.00 480,000.00 504,000.00 530,000.00 

                   เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 200,000.00 210,000.00 250,000.00 262,500.00 275,600.00 

                   เงินเดือนนกัการและ รปภ. 284,000.00 298,000.00 313,000.00 328,000.00 344,000.00 

                   ค่าใชจ่้ายพฒันาบุคลากร 65,000.00 65,000.00 70,000.00 800,000.00 900,000.00 
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                   ค่าเงินสมทบกองบทุนเล้ียงชีพ  3  % 207,000.00 217,000.00 228,000.00 239,600.00 251,609.00 

                   ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 115,000.00 120,000.00 130,000.00 132,000.00 133,000.00 

รวม 1,231,000.00 1,390,000.00 1,471,000.00 2,266,100.00 2,434,209.00 

                  ค่าใช้จ่ายในการสอน           

                  เงินเดือนครูประจ า 6,900,000.00 7,245,000.00 7,607,250.00 7,987,612.00 8,386,992.00 

                  เงินเดือนครูพิเศษ 320,000.00 320,000.00 360,000.00 380,000.00 400,000.00 

รวม 7,220,000.00 7,565,000.00 7,967,250.00 8,367,612.00 8,786,992.00 

รวมทั้งส้ิน 8,451,000.00 8,955,000.00 9,438,250.00 10,633,712.00 11,221,201.00 

งบด าเนินงาน           

               ค่าตอบแทน           

               ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ 4  
ฝ่าย 

16,000.00 16,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00 

               ค่าสอนพิเศษ 80,000.00 90,000.00 90,000.00 91,000.00 92,000.00 

ค่าสอนพฒันาคุษภาพผูเ้รียน ICT 145,000.00 143,000.00 155,000.00 160,000.00 165,000.00 

รวม 241,000.00 249,000.00 265,000.00 451,000.00 457,000.00 

                 ค่าใช้สอย           

                 ค่าน ้ ามนัและพาหนะ 260,000.00 270,000.00 275,000.00 280,000.00 285,000.00 

                 ค่าแนะแนวประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 125,000.00 130,000.00 135,000.00 140,000.00 150,000.00 

                 ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์โรงเรียนทางวทิย ุ 30,000.00 32,000.00 35,000.00 38,000.00 40,000.00 

                 ค่าภาษีโรงเรียน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

                 ค่าภาษี 600.00 600.00 700.00 700.00 700.00 

                 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 

                 ค่าสวสัดิการนกัศึกษา 30,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 

                 ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 12,000.00 12,000.00 13,000.00 15,000.00 170,000.00 

                 ค่าเล้ียงรับรอง 30,000.00 35,000.00 38,000.00 40,000.00 42,000.00 

                 ค่ากิจการนกัศึกษา 180,000.00 200,000.00 220,000.00 240,000.00 260,000.00 

                 ค่าบริการทางวชิาการสู่ชุมชน 85,000.00 90,000.00 93,000.00 95,000.00 97,000.00 

                 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 550,000.00 530,000.00 580,000.00 600,000.00 620,000.00 

                 ค่าเช่าท่ีดิน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

                 ค่าน ้ าด่ืม 20,000.00 22,000.00 25,000.00 27,000.00 29,000.00 

                 ค่าปรับปรุงบริเวณสถานท่ีโรงเรียน 150,000.00 160,000.00 170,000.00 180,000.00 190,000.00 
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                 ค่าหนงัสือพิมพ ์ 5,500.00 6,000.00 6,500.00 6,500.00 70,000.00 

                 ค่าตรวจสอบบญัชี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

                 ค่าเบ้ียเล้ียง 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 

                 ค่าสวสัดิการครู 100,000.00 100,000.00 120,000.00 120,000.00 150,000.00 

                 ค่าประกนัภยัรถยนต ์ 10,000.00 11,000.00 11,000.00 12,000.00 12,000.00 

                 ค่าหนงัสือ  สมุด  เคร่ืองแบบนกัศึกษา  
(ปวส.) 

100,000.00 100,000.00 120,000.00 130,000.00 135,000.00 

                 ค่าหนงัสือต าราเรียน  (15  ปีตลอดปี) 1,428,000.00 1,372,000.00 1,808,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00 

                 ค่าเคร่ืองแบบเคร่ืองแต่งกาย  (15  ปี  1 ภาค
เรียน 

954,000.00 918,000.00 1,044,000.00 1,088,100.00 1,123,200.00 

                 ค่าอุปกรณ์การเรียน  (15  ตลอดปี) 243,800.00 234,600.00 266,800.00 277,380.00 287,040.00 

                 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (15 ปี
ตลอดปี) 

503,500.00 484,500.00 551,000.00 574,275.00 592,800.00 

                 ส่งคืนเงินนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมี
คุณภาพ   

539,000.00 5,250,000.00 550,000.00 570,000.00 580,000.00 

รวม 5,536,650.00 10,182,950.00 6,312,250.00 6,639,255.00 7,099,040.00 

                 ค่าวสัดุ           

                 ค่าวสัดุส านกังาน 300,000.00 330,000.00 350,000.00 370,000.00 400,000.00 

                 ค่าวสัดุฝึกเพ่ือการศึกษา 300,000.00 320,000.00 350,000.00 370,000.00 400,000.00 

                 ค่าวสัดุทางวชิาการ 10,000.00 12,000.00 150,000.00 17,000.00 20,000.00 

                 ค่าวสัดุฝึกการกีฬา 5,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 15,000.00 

                 ค่านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐแ์ละงานวจิยั 420,000.00 450,000.00 500,000.00 550,000.00 600,000.00 

                 ค่าผลิตส่ือการเรียนการสอน 30,000.00 30,000.00 33,000.00 35,000.00 40,000.00 

                 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 150,000.00 180,000.00 200,000.00 230,000.00 250,000.00 

รวม 1,215,000.00 1,330,000.00 1,593,000.00 1,584,000.00 1,725,000.00 

                ค่าสาธารณูปโภค           

                ค่าไฟฟ้า 360,000.00 380,000.00 400,000.00 430,000.00 450,000.00 

                ค่าน ้ าประปา 100,000.00 110,000.00 120,000.00 130,000.00 140,000.00 

                ค่าโทรศพัทแ์ละโทรสาร 40,000.00 43,000.00 45,000.00 47,000.00 49,000.00 

                ค่าไปรษณียอ์ากรและแสตมป์ 5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,300.00 6,500.00 

รวม 505,000.00 538,500.00 571,000.00 613,300.00 645,500.00 

               รายจ่ายอืน่ ๆ           
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                ดอกเบ้ียจ่ายในระบบ 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

               ดอกเบ้ียจ่ายนอกระบบ -------- -------- --------- --------- --------- 

รวม 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

รวมงบด าเนินงาน 7,647,650.00 7,675,450.00 8,791,250.00 9,287,555.00 12,014,540.00 

รวมงบรายจ่ายทั้งส้ิน 16,098,650.00 16,630,450.00 18,229,500.00 19,921,267.00 22,407,741.00 

เงนิคงเหลอื 3,708,065.00 2,580,830.00 4,173,250.00 3,717,768.50 2,196,562.50 

ยอดยกมา 854,770.00 1,776,783.00 1,921,561.00 3,508,759.00 5,730,475.50 

คงเหลอืทั้งส้ิน 4,562,835.00 4,357,613.00 6,094,811.00 7,226,527.50 7,927,038.00 

หมายเหต ุ  กูเ้งินธนาคารเพ่ิมเติมไวส้ร้างอาคารใหม่ ----------- ----------- --------- ----------- --------- 

                                          รวม ----------- --------- --------- ----------- --------- 

รายจ่ายงบลงทุน           

               ค่าปรับปรุงศูนยว์ทิยบริการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

               ค่าพฒันาท่ีดิน  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม             

               ส่ิงก่อสร้าง 350,000.00 250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 

                ค่าก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 

               ค่าปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 - 5  และ  โรง
อาหาร 

------- --------- --------- ---------- ---------- 

               ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา  (พาณิชย/์บริหาร) 250,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

               ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา  (อุตสาหกรรม) 450,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

               ค่าก่อสร้างโรงฝึกงาน ----- -------- -------- -------- -------- 

               ค่ารถตูว้ทิยาลยั 446,052.00 446,052.00 446,052.00 446,052.00 202,511.00 

รวม 1,646,052.00 1,296,052.00 1,446,052.00 1,496,052.00 1,252,511.00 

รายจ่ายช าระหนีแ้ละอืน่ ๆ           

              ช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียธนาคาร 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 ----- ----- 

               ช าระหน้ีการคา้ ----- ------ --------- --------- --------- 

รวม 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,496,052.00 1,252,511.00 

                                         รวมทั้งส้ิน 2,786,052.00 2,436,052.00 2,586,052.00 1,496,052.00 1,252,511.00 

                                             คงเหลอื 1,776,783.00 1,921,561.00 3,508,759.00 5,730,475.50 6,674,527.00 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
 
 



115 

 

 

  

๑.  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/ผูรั้บใบอนุญาต 
                                                                                               และ/ผูอ้  านวยการ 

  ๒.  นายสินสมบติั  ปุกหุต  ต าแหน่ง กรรมการ/ผูจ้ดัการ 
  ๓.  นายสงวน  ฮองตน้   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูแ้ทนครู 
  ๔.  นางสุภกัดี  วรชินา   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูแ้ทนผูป้กครอง 
  ๕.  นายอุดร  บุรีเพีย   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 

๖.  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๗.  นางวภิาวดี  ไชยถา   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๘.  นางสาววชัราภรณ์  วธัชรานนท์ ต าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
ท่ี   25 /2555 



116 

 

 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมจดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
--------------------------------- 

  ดว้ยตามหมวด 6  มาตรา  48 – 49  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ  
และใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา  เพื่อใหมี้
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาฯ 

  ดงันั้น  เพื่อใหเ้ป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  จึงแต่ตั้งคณะกรรมจดัท าแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ท าการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะกลางเป็น
ระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 -  2559  โดยการวเิคราะห์  SWOT  สถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย  
ยทุธศาสตร์  กลยทุธ  โครงการ/กิจกรรม   ตามเกณฑม์าตรฐานอาชีวศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ซ่ึงประกอบดว้ย  7  มาตรฐาน  35 ตวั  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

  คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบบุคคลฝ่ายต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก  ดงัต่อไปน้ี 

   1.  ฝ่ายบริหารทัว่ไป   2.  ฝ่ายวชิากร     

                                   3.  ฝ่ายปกครอง                              4.  ฝ่ายธุรการ/การเงิน   
   5.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา   6.  ฝ่ายอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม     

7.  ฝ่ายประกนัคุณภาพภายใน  8  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
9.  ผูแ้ทนชุมชน    10.  ผูแ้ทนสถานประกอบการ 
11.  ผูแ้ทนผูป้กครอง 
12.  ผูแ้ทนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3 

ใหค้ณะกรรมการและทุกฝ่ายปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมมือประสานงานท างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อไป  หากมีปัญหาอุปกรณ์ใดในการด าเนินการจดัการ  
ใหป้ระสานงานกบัฝ่ายบริหารทนัที 
 

  สั่ง  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2555 
 

   ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป        

              
                                   นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
       ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 


