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บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้รับอนุญาตจัดตั้งและเปิ ดทาการสอนในปี การศึกษา 2546 ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่
3 / 2546 โดยมีนายทรรศนภูมิ บุรีเพีย เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต นายสิ นสมบัติ ปุกหุต เป็ นผูจ้ ดั การ และนาย
สมาน อินทร์ พามา เป็ นครู ใหญ่ โดยมีผรู ้ ่ วมก่อตั้งประกอบด้วย นายสวาท บุรีเพีย นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย และนางสาวจิตรา พูลศิริ ตั้งอยูใ่ นเนื้ อที่ 28 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตามหนังสื อ
รับรองการทาประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1356 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 6 เลขที่ดิน 119 และทะเบียนเลขที่ 1357
เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 7 เลขที่ดิน 119
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 269 หมูท่ ี่ 6 ถนน คาหนองนิด แขวง/ตาบล ศรี สุทโธ เขต/
อาเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณี ย ์ 41190
โทรศัพท์ 0 – 4227 – 1619, 0 – 4227 – 1655 โทรสาร 0 – 4227 – 1657
G-mail bctc mail @ gmail.com
Website w.w.w. bctc. ac. Th.
หลักสู ตรทีไ่ ด้ รับอนุญาตเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ ซึ่ งมีสาขางาน ดังนี้
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
ปี การศึกษา 2547 ได้รับอนุ ญาตเพิ่มเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
ปรับปรัง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ ากาลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิ กส์
และได้รับอนุ ญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาบริ หารธุ รกิจ
ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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ปี การศึกษา 2548 ได้รับอนุ ญาตเพิ่มหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาชาวิชาพณิ ชยการ ดังนี้
1. สาขางานธุ รกิจสถานพยาบาล
และได้ขออนุ ญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาชาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปี การศึกษา 2549 ได้รับอนุ ญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจและประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาบริ หารธุ รกิจ ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2. สาขาวิชาธุ รกิจสถานพยาบาล
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
3. ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ และผลการเรี ยน
1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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แผนทีบ่ ริเวณทีต่ ้งั ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
เขตเทศบาลตาบลบ้ านดุง
แผนทีว่ ทิ ยาลัย
ถนนวิญํู ( ในเขตเทศบาล ต.บ้านดุง )
บ.ข.ส.

อ. โพนพิสยั
จ. หนองคาย

สถานีตารวจภูธร
อ. บ้านดุง

ที่วา่ การ
อ.บ้านดุง

บ้านพัก

ชุมชน
ชุมชน
( ตลาด อ. บ้านดุง )
ถนน อ.บ้านดุง - จ.หนองคาย และจ.สกลนคร
ชุมชน

อ.บ้านม่วง
B.C.T.C

จ.สกลนคร
วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง

ถนนโพธิศรี
วัดดงคา
ถนนบุรีเพีย

บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ตั้งอยูที่บา้ นเลขที่ 269 หมูท่ ี่ 6 ตาบลศรี สุทโธ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยูใ่ นเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตามหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1356 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 6 เลขที่ดิน 119 และทะเบียนเลขที่ 1357 เล่มที่ 14 ข
หน้าที่ 7 เลขที่ดิน 119
ทิศเหนือ ติดที่ตินของเอกชน
ทิศใต้ ติดที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก ติดถนนคาหนองนิด
ทิศตะวันตก ติดที่ดินของเอกชน
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วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาเป็ นพลเมืองดี มีความเข้าใจ เลื่อมใส ศรัทธา ในการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ธารงไว้และยึดมัน่ ในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา สามารถนาไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาความเจริ ญมาสู่ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีปัญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มีความสามารถใน
การจัดการ การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา รู ้จกั แสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู ้ใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์และ
มีวนิ ยั ในตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ชุมชนสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
5.เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไชปั ญหา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกาลังสาคัญในด้านการผลิตและให้บริ การ
6. เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครองที่ตอ้ งส่ งบุตรหลานไปศึกษาต่อในที่ห่างไกล และขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยเป็ นเครื่ องกาหนดทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ปั จจุบนั นี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ยชการบ้านดุง ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้สอดคล้อง กับ การจัดการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุ ง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545ไว้ ดังนี้
“ทักษะลา้ คุณธรรมเด่ น เน้ นความรู้ สู่ สากล”
“ทักษะลา้ ”
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง เป็ นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษา จัดสอนประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม/บริ หารธุ รกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนักศึกษาทุกคนในทุก
สาขาวิชาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการฝึ กสมรรถนะในทุกหลักสู ตร โดยจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ
การฝึ กอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและเพียงพอ ให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู ้ความชานาญ เกิดทักษะ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งเมื่อสาเร็ จการศึกษา ทั้งในสถานประกอบการของภาครัฐเอกชนและตลาดแรงงาน
หรื อประกอบอาชีพอิสระของตนได้ต่อไป
“คุณธรรมเด่ น”
วิทยาลัยมุ่งเน้นและปลูกฝังให้นกั เรี ยนนักศึกษาทุกคนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยามารยาทอันดี
งาม มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู ้จกั คิดในสิ่ งที่ดีงาม รู ้จกั ประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ดีที่งาม ช่วยเหลือผูป้ กครอง
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ชุมชน สังคม และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นสุ ข โดยจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรม การอบรมนักเรี ยนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็ น
ประจา
“เน้ นความรู้ ”
วิทยาลัยทาการจัดการเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชา ซึ่ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเหมาะสมและ
เพียงพอ ดาเนินการสอนโดยยึดหลักการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา
คิดเป็ นทาเป็ น แก้ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผลเป็ นระบบ และให้มีหลักสู ตรสมรรถนะในทุกสาขาวิชา อีกทั้งได้
เชิญอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิเฉพาะทางจากภายนอกมาทาการสอนให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
“สู่ สากล”
ในโลกแห่งโลกภิวฒั น์ที่การการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความรู ้ความก้าวหน้าในทุกสาขาวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยาลัยได้ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาด้านบุคลากรครู อาจารย์ให้ได้รับความรู ้ต่าง ๆ ที่ทนั สมัย
เป็ นสากล โดยการส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์ได้ไปประชุม สัมมนา และอบรมศึกษาการวิชาการอยูเ่ ป็ นประจา
เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับกลับมาพัฒนานักเรี ยนนักศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะ เป็ นสากล ทัดเทียมกับระดับชาติและ
เข้าสู่ ระบบประชาคมเอเซี ยนต่อไป

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัย
VISION
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะสู ง เป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน
มีนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
เตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
พันธกิจของวิทยาลัย
MISSION
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชี วศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่ อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และ
วิชาชีพครู
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5. ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างโครงงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของครู
นักเรี ยน และสนับสนุนให้มีการนาไปประกวด เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน
6. ให้ความรู ้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณี และวัฒนธรรมของสมาชิกประชาคม
อาเซียน
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย “แต่งกายดี มีมารยาท”
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย “การบริ การชุมชน”
สั ญญาลักษณ์ของวิทยาลัย
สัญญาลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

ความหมาย
วงกลม หมายถึง การศึกษาเป็ นศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ งมีการพัฒนาอยูต่ ลาดเวลาไม่มีที่สิ้นสุ ด
ต้องศึกษาค้นคว้าไปตลอดกาล เปรี ยบเสมือนวงกลมของล้อที่หมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุ ด
หมวกบัณฑิต หมายถึง การสร้างนักเรี ยนนักศึกษาทุกคนให้เป็ นผูเ้ พรี ยงพร้อมด้วยความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชี พได้ สมกับ
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถดัง่ บัณฑิตต่อไป
เรือใบ หมายถึง การให้การศึกษาด้านพาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม มีระบบการบริ การจัดการ
ทีดี สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติต่อไป
จานดาวเทียม หมายถึง การบริ หารจัดการศึกษา โดยการนาสื่ อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ใน
การเรี ยนการสอน การรับรู ้เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลมาบูรณการให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ทาการศึกษา
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเ่ สมอ
สี ประจาวิทยาลัย คือสี แดงและสี เขียว
สี แดง หมายถึง ความเป็ นเลิศทางทักษะ วิชาการ ความรักสามัคคี และการยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริ ยธรรม และเสมือนหนึ่งความเข้มข้นของสายเลือดสี แดง
สี เขียว หมายถึง วิทยาลัยเป็ นแห่งที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยวิทยาการความรู ้ในสาขาต่าง ๆ เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ที่จะให้การบริ การด้านการศึกษาแก่ทุกคน เปรี ยบเสมือนป่ าไม้ที่เขียวขจีอยูต่ ลอดกาล
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อักษรย่อโรงเรียน
ภาษาไทย คือ ว.ท.บ.

ภาษาอังกฤษ คือ B. C. T. C.

จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชี พครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ผู้ทมี่ ีวุฒิ
ตาแหน่ ง
รวม
วิชาชี พครู
ตา่ กว่ า
ชาย หญิง
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

อายุงาน
เฉลีย่
(ปี )
9
7

ป.ตรี

ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผุอ้ านวยการ
ครู ประจาการ
ครู อตั ราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักการ/ภารโรง
อื่นๆ
(ระบุ).................
รวม

1
1

1
--

-1

---

---

1
1

1
1
43
2
2
1
3

1
1
23
1
--2

--20
1
2
1
1

--2
---3

-1
36
2
2
1
--

1
-5

55

29

26

5

42

8

1
1
-1
1
20
-----

--

44
9
8
4
3
2
3
4

23

--

คณะผู้บริหารวิทยาลัย ปี 55
ตาแหน่ง

ผูร้ ับใบอนุญาต/
ผูอ้ านวยการ
ผูแ้ ทนผูร้ ับ
ใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ

ชื่อ – สกุล

อายุ

วุฒิสูงสุด

ประสบการณ์ (ปี )

นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

44

กศ.ม.

9

นางศุภลักษณ์

บุรีเพีย

42

กศ.ม.

8

นายสิ นสมบัติ ปุกหุต

65

B.B.A.,น.บ.,กศ.ม.

44
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ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
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

หมวดวิชาสามัญ
อ. นฤพนธ์ สุ ทธิพร
อ. ชาคริ ต พรมเรื องเดช
อ. พิมพิไล พิเมย
อ. สงวน ฮองต้น
อ. สุ มิตรา มาลาเภา
อ. ปรี ยานุช พรหมแสงโส
อ. บุญชู ศรี ชยั มูล
อ. วชิระ ธรรมมามนต์
อ. สมาน อินทร์พามา
อ. ศศิธร ทพยาลัย
อ. สาธร ธนาอนันประเสริ ฐ
หมวดวิชาชีพ (พาณิ ชย์/บริ หาร)
อ. พรผกา จันทร์สวย
อ. เยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
อ. วรรณี ชาดา
อ. พิมลรัชดา แก้วเพชร
อ. ชาญวุฒิ หาแก้ว
อ. นุชริ นทร์ โคตรบัญชา
อ. ดวงกมล รักษาเมือง
อ. มยุรี ราชโคตร
อ. วีรชัย ดวงดุ
อ. ทพยาภรณ์ บุญภา
อ. สุ ทธิพร นามชู
อ. สุ กญั ญา หนันแป
อ. ภัทรธี ระ ประทุมเม
อ. อุทยั ภูมิประมาณ
อ. ทิพย์รัตน์ รักษาเมือง
อ. ดาราพร กุลพลเมือง
อ. สุ พตั รา ศรี สิม

วุฒิการศึกษา

สถานบันการศึกษา

หมวด/สาขาวิชา
ที่สอน

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

ม. นเรศวร
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม.สารคาม
ม. ราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. มหาสารคาม
ม. ราชภัฏอุดรธานี

คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลานามัย
สังคมศึกษา
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษา

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. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ม. ราชภัฏอุบลธานี
ว. สันตพล
ว. สันตพล
ม. มหาสารคาม
ม. ราชมงคลอีสาน
ว. สันตพล
ม. รัตนบัณฑิต
ว. สันตพล
ม. ราชภัฏเทพสตรี
ม. กรุ งเทพธนบุรี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. กรุ งเทพธนบุรี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ว. สันตพล
ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม. ราชภัฏอุดรธานี

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การขาย
การขาย
การขาย
การขาย
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
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29
30
31
32
33
34

อ. ธัญญาวัน สุ วรรณไตร
ศศ.บ.
ม. สารคาม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ณัฏฐาพร สุ วรรณไตร
ศศ.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ภาษาต่างประเทศ
อ. วัชราภรณ์ วัธรานนท์
บธ.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
วิชาชีพสาขาวิชา
อ. ศมนพรรณ แสนสุ ข
บธ.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
วิชาชีพสาขาวิชา
อ. อรอนงค์ หลักคา
บธ.บ.
ว. นครราชสี มา
วิชาชีพสาขาวิชา
อ. ทัศนีย ์ บริ สุทธิ์
น.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
วิชาชีพสาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
.
35 อ. โยธิน จันทะไหม
วท.บ.
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ยานยนต์
36 อ. ปริ นทพล กองศรี นนท์
วท.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ยานยนต์
37 อ. ยศพร บุรีเพีย
วท.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ยานยนต์
38 อ. สมเด็จ รื่ นกลาง
วท.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ยานยนต์
39 อ. ศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว
วท.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
เทคนิคยานยนต์
40 อ. กัมปนาท จันทา
วท.บ.
ม. ราชภัฏอุดรธานี
เทคนิคยานยนต์
41 อ. เอกชัย สอนบุญทอง
ปวส.
ร.ร. ช่างกลอุดรธานี
เทคนิคยานยนต์
42 อ. สิ ทธิพร โคตรปัจจิม
กศ.ม.
ม. กรุ งเทพธนบุรี
อิเล็กทรอนิกส์
43 อ. ไพวัลย์ อนันตภูมิ
วท.บ.
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
44 อ. ไชยยา การช่วง
วศ.บ.
ม. ราชธานี
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
45 อ. ธวัชชัย เพียแพง
วศ.บ.
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
46 อ. วัชรา สี นา
วท.บ.
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
47 อ. จร เชื่อมแก้ว
ปวส.
ว. เทคโนโลยี ฯ บ้านดุง
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
อาจารย์พิเศษ (อุตสาหกรรม)
48 อ. ธวัชชัย ไชยวงค์คา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
อาจารย์พิเศษ (สามัญ)
49 นางแจ่มจันทร์ บุรีเพีย
ค.บ.
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ภาษาไทย
อาคารเรียนห้ องเรียนและอาคารประกอบ
1. อาคารเรี ยนและห้องเรี ยน
1.1 อาคารเรี ยน 1 มีจานวน 11 ห้อง
(1) ห้องอานวยการ 1 ห้อง
(2) ห้องสานักงาน 1 ห้อง
(3) ห้องพยาบาล 1 ห้อง
(4) ห้องปฏิบตั ิการคอมฯ 4 ห้อง
(5) ห้องปฏิบตั ิสานักงาน 2 ห้อง
(6) ห้องปฏิบตั ิการภาษา 1 ห้อง
(7) ห้อประชุมเล็ก
1 ห้อง
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1.2 อาคารเรี ยน 2 มีจานวน 2 ห้อง
ศูนย์วทิ ยบริ การ/ห้องสมุด
ห้องประชุม
1.3 อาคารเรี ยน 3 มีจานวน 9 ห้อง
ห้องพักครู
1 ห้อง
1.4 อาคารเรี ยน 4 มีจานวน 7 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง

1.5 อาคารเรี ยน 5 มีจานวน 12 ห้อง
ห้องพักครู
1 ห้อง
รวม ห้ องปฺบัติงาน 7 ห้ อง
2. อาคารประกอบ
2.1 อาคารโรงอาหาร/หอประชุม
2.2 อาคารโรงฝึ กงาน
3. ห้องน้ าชาย – หญิง
3.1 อาคาร 1
3.2 อาคาร 3
3.3 อาคาร 5
รวม
สนามกีฬา
1.
2.
3.
4.

สนามวอลเล่ยบ์ อล
สนามตะกร้อ
สนามบาสเกตบอล
สนามฟุตบอล

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

8
10
10
28

ห้องเรี ยน

8 ห้อง

ห้องเรี ยน

7 ห้อง

ห้องเรี ยน
ห้ องเรียน

11 ห้อง
34 ห้ อง

1 หลัง
1 หลัง

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

10
10
10
30

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
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ข้ อมูลทรัพยากรของวิทยาลัย
การใช้ทรัพยากรจาแนกตามสถานที่ใช้งาน
จานวนทรัพยากรทีใ่ ช้ งาน (เครื่อง)

รายการทรัพยากร

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบัติการ

สานักงาน

160
50
50
--

5
--11
35
30

5
1
1
--

6.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
6.2 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
6.3 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
6.4 เครื่ องยนต์
6.5 เครื่ องมือยานยนต์
6.7 เครื่ องไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิกส์

แหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา

แหล่ งเรียนรู้
7.1 .1ห้องสมุด
7.1.2 ห้องอินเตอร์เน็ต
7.1.3 สหการ
7.1.4 สวนสมุนไพร
7.1.5 ธนาคารจาลอง
7.1. 6 อื่น ๆ (ระบุ)

ขนาด (ตร.ม.)

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี

9X14
7X9
5X6

1,000 คน
1,000 คน
850 คน

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้
7.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2.2 สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน
7.2.3 สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
7.2.4.วัด
7.2.5. อื่นๆ ระบุ สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี
350 คน
250 คน
1,000 คน
1,000 คน
350 คน
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง)
________________
ผลการประเมิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง มีผลการประเมินสถานศึกษาได้ระดับ ดี มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลการประเมินระดับมาตรฐานได้ระดับ ดี ในมาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และไม่มี
มาตรฐานใดอยุใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
ตารางสรปุการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
มาตรฐาน
คะแนน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
4.50
ดี
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
4.38
ดี
มาตรฐานที่ 3. การจัดการเรี ยนการสอนด้านอาชีวศึกษา
4.00
ดี
มาตรฐานที่ 4. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์
4.17
ดี
นักศึกษา
มาตรฐานที่ 5 การให้บริ การทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม
4.00
ดี
มาตรฐานที่ 6 การบริ หารและการจัดการ
4.50
ดี
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
4.27
ดี
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ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
นโยบาย 1 ปฏิรูประบบการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
การบริ หารจัดการอาชีวศึกษาต้องเป็ นไปอย่างมีเอกภาพด้านนโยบาย มี ๕ องค์กรรรองรับ มี
การกระจายอานาจสู่ ระดับผูป้ ฏิบตั ิ เร่ งรัดผลักดันการรวมกลุ่มสถานศึกษา เพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการในรู ปแบบ
สถาบันอาชีวศึกษาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและสังคม
นโยบาย 2 ปฏิรูปหลักสู ตรอาชีวศึกษา
หลักสู ตรอาชีวศึกษาต้องเป็ นหลักสู ตรที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งมีลกั ษณะที่เป็ น
วิทยาการ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สห

นโยบาย 3 ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
สังคมไทยจาเป็ นต้องมีการปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย
2. ปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสังคมไทย
3. ปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ โลกาวิวฒั น์
4. ปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู อาจารย์ ผูป้ กครองและสังคมไทย
5. ปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และ
ร่ าง พ.ร.บ. กรมอาชีวศึกษา
นโยบาย 4 ปฏิรูปสถานศึกษา
สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จะต้องเป็ นผูน้ าในสังคมทั้งเทคโนโลยีและเป็ นองค์กรแห่ง การ
เรี ยนรู้
นโยบาย 5 ปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
การจัดการศึกษาต้องให้ผเู้ รี ยนสาเร็ จการศึกษา มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะ
พื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ ทักษะวิชาชีพ และทักษะความเป็ นมนุษย์ จาเป็ นต้องมี
ระบบการควบคุม ประเมินและเสริ มสร้างคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบันการ
อาชีวศึกษา
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานด้านผูส้ าเร็ จการศึกษาและผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1 ผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความรู้เชิงวิชาการ มีทกั ษะในวิชาชีพ และทักษะชีวติ อันส่ งผลต่อ
การประกอบอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาความรู ้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม มีความรักในอาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
มาตรฐานด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครื อข่ายในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งส่ งผล
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการชุ มชน แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุ นการจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู้จากประสบการณ์
จริ ง และมีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการส่ งเสริ มการทางานวิจยั และการสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ สู่
สาธารณชนและนาไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีบริ การทางวิชาชีพที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เป็ นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
มาตรฐานด้านปั จจัย
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อกาเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิ รวมถึงความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 10 ผูส้ อนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่
สอน การปฏิบตั ิหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน มีการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีงานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดการประกันคุณภาพภายใน โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการประกัน
คุณภาพภายนอก เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบาย
รัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษานาไปสู่ การปฏิบตั ิ
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การปฏิรูปการอาชีวศึกษา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ด้าน ที่มี
เกี่ยวข้องสังคมกับทุกด้านดังนี้
1. ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
2. ปฏิรูปการเรี ยนรู้
3. ปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการศึกษา
4. ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

ความ

การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ เร่ งรัดการจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พให้กบั ประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างทัว่ ถึง ให้สามารถเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายโดยเฉพาะสถาน
ประกอบการพัฒนาการเทียบผลการเรี ยนให้สามารถเชื่อมดยงการจัดการศึกษาได้หลากหลาย รู ปแบบ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแหลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
เป้ าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนที่มี่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสู งได้รับการฝึ กอบรม
วิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเข้าสู่ การทางาน
2. สถานศึกษาร่ วมกันจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
3. สถานศึกษา สนับสนุนให้บุคคลภาจนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการอาชีวศึกษา
4. สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการเพื่อจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. สถานศึกษามีวธิ ีการเทียบโอนผลการเรี ยนที่เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาได้หลากหลาย
รู ปแบบ ทุกสถานศึกษา
6. สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพได้สอดคล้องกับความต้องการ
ผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคมอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
7. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ปฏิรูประบบการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู้ รี ยนเป็ นสาคัญ

16
เป้ าหมาย
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และฝึ กงานในสถานประกอบการครบทุกแห่ง
2. สถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้มแข็งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ควบคู่กบั การพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม และสื บสานอาชีพที่เป็ นภูมิปัญญาไทย
3. ครู อาจารย์ ทุกคนเน้นให้ผเู้ รี ยน รู้จดั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นด้วยตนเอง
4. ครู อาจารย์ทุกคนเน้นการศึกษา ค้นคว้าจากเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ครู อาจารย์ทุกคน จัดการเรี ยนการสอน และประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ งด้วยวีการ
หลากหลาย
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
การปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการอาชีวศึกษา ต้องเป็ นไปอย่างมีเอกภาพ ด้านนโยบาย มีองค์กรระดับชาติ
รองรับ มีการกระจายอานาจสู่ การปฏิบตั ิ เร่ งรัด ผลักดัน การรวมกลุ่มสถานศึกษาเพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการในรู ป
แลลสถาบันการอาชีวศึกษาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคเอกชนชุมชน และสังคม
เป้ าหมาย
1. จัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษาเป็ นฐานหลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. พัฒนาครู อาจารย์ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้เตรี ยมพร้อมรับการกระจายอานาจสู่ ระดับปฏิบตั ิ
ทุกแห่ง
3. จัดเตรี ยมทรัพยากร สนับสนุนสถานศึกษา ตามสาขาความเชี่ยวชาญที่กาหนด
4. ให้โอกาสผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาหลักสู ตรจากมาตรฐานอาชีพแท้จริ งใช้ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เช่น ด้านแฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย การประมง ด้านอาหาร
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในกลุ่มสถานศึกษาในสถาบัน ต่างสถาบันตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มให้ครุ อาจารย์ในสถานศึกษา ทาการวิจยั พัฒนาการเรี ยนการสอนทุกแห่ง
8. มุ่งมัน่ ในการป้ องกัน และแก้ปัญหาสารเสพติด การทะเลาะวิวาทและการพนันภายในสถานศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. เสริ มสร้างระบบบริ หาร ระบบงาน กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ระบบราชการ พร้อมทั้งเครื อข่ายการประสานงานระหว่างส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคให้เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ ระดม จัดสรร และบริ หารทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยยึดหลักความเสมอภาค ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นธรรม คล่องตัว เน้นการมีส่วนร่ วม
โปร่ งใสและตรวจสอบได้
เป้ าหมาย
1. สถานศึกษาระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินจาก
ทุกฝ่ ายมาใช้ในการจัดการ
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา ตามความจาเป้ น ด้วยความเสมอ
ภาคและเป็ นธรรม
3. จัดระบบการบริ หารงบประมาณในรู ปสถานบันการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นผลผลิตและผล
สัมฤทธิ์ ของงานในถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาทุกระดับสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ และความต้องการกาลังคน
ของสถานประกอบการในสถานการณ์
2. จัดหลักสู ตรอาชีวศึกษาทุกระดับสอดคล้องกับการประกอบอาชีพและความต้องการ
กาลังคนของสถานประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบนั
3. การแก้ปัญหานักศึกษา Drop out
4. กิจกรรมการเรี ยน การสอน ต้องสนองตอบการพัมนาความพร้อมและทักษะในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา
5. การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาใช้กิจกรรมกีฬาและดนตรี เป็ นกิจกรรมเสริ ม
6. การทางานของอาชีวศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เป็ นเครื อข่าย
7. เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับสถานศึกษาเขตพื้นที่ห่างไกลจะสนับสนุนให้ได้รับเงิน
อุดหนุน 100% สาหรับสถานศึกษาในเมือง อาจจะลดหลัน่ กันไป
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา 9 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูเ้ รี ยนอยากเรี ยนสาขาอะไร ต้องได้เรี ยนสาขาวิชานั้น
ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่
การประกันคุณภาพการมีงานทา
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา
สร้างงาน สร้างรายได้ ฝึ กเป็ นเถ้าแก่
การเทียบโอน ประสบการณ์ ให้ผใู้ ช้แรงงานและผูป้ ระกอบอาชีพ
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7. มีช่องทางพิเศษสาหรับผูเ้ รี ยนเก่ง
8. ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมลงทุน
9. จัดโรงงานให้มีในโรงเรี ยน จัดโรงเรี ยนให้มีในโรงงาน
นโยบายการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการในการผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อสนองตอบความ
ต้องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั การอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความ
นิยมในการเรี ยนวิชาชีพให้กบั สังคม มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริ การ
สังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพื่อให้สังคมได้รับรู ้ถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา และเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการฝึ กงานวิชาชีพและปลูกฝังสานึก การบริ การสังคม นอกจากนี้ได้เน้น
เครื อข่ายความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนให้เข้ามาร่ วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่ วมกันมาก
ขึ้น ผลการดาเนินการดังกล่าวในปี 2551 ช่วยทาให้การอาชีวศึกษาเป็ นที่รู้จกั กับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้ าหมาย
ต่างต้องการเข้าสู่ ระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในปี 2552 นี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะ
พัฒนาด้านคุณภาพให้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปริ มาณผูเ้ รี ยน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่
เป็ นผูม้ ีงานทาแล้ว ผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนาศักยภาพ และผูท้ ี่กาลังหางานทาให้มากขึ้น และให้ความสาคัญกับการค้นหา
พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ จึงได้กาหนด
แผนปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ 2552 ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นองค์กรหลักที่มุ่งมัน่ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่ งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
พันธกิจ
• จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
• ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
• วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ในการผลักดันให้วสิ ัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้ าหมายนั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
โดยคานึงถึงคุณธรรมและความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ จะเน้น
การผลิตกาลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชดั เจน เพื่อสนับสนุ นขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริ มสร้างทักษะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และสร้างค่านิ ยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้ าประสงค์ให้ผสู้ าเร็ จอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
วิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทาและดารงชีวิตอย่างมีความสุ ขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ
1. พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
2. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยน
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
4. ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
7. สร้างเสริ มประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริ การสังคม
8. ส่ งเสริ มให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างทักษะ
การ เป็ นผูป้ ระกอบการ
9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : สร้ างเครือข่ ายและส่ งเสริมความร่ วมมือ
การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่ วมมือกับองค์กรที่ตอ้ งการ
ใช้กาลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุ มชน เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือใน การจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นาไปสู่ การกาหนดหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในการผลิตก
กาลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมีเป้ าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
วิชาชีพ
3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่ วมมือ
4. พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
5. ประสาน ส่ งเสริ มและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา
เอกชน สถานประกอบการและเครื อข่าย
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดที่จะส่ งผลต่อ
คุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริ หารและจัดการในรู ปแบบสถาบัน การอาชีวศึกษา
ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชี วศึกษาดังกล่าว มีผลให้ตอ้ งสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริ หารและจัดการอาชีวศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ดงั นี้
1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริ หารงานให้เป็ นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กระจายอานาจการบริ หารจัดการสู่ สถานศึกษาและสถาบัน
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
8. ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการให้บริ การ
9. เสริ มสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วติ
มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้ าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผูส้ ู งอายุ
โดยเฉพาะผูย้ ากไร้ ด้อยโอกาสคนพิการ ผูห้ ่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดงั นี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ผูส้ ู งอายุ
4. ส่ งเสริ มให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรี ยน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่ สร้ างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็ นกลไกเสริ มสร้างความสมานฉันท์ สันติวธิ ี วิถี
ประชาธิ ปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็ นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มี ความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรี ยมความพร้อมรองรับ การ
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เปิ ดเสรี การค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มี
ศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดาริ
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้เอื้อต่อ การ
เรี ยนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจยั กับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาชีพ มีกลไกนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และการวิจยั เชิงนโยบาย การวิจยั เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่ งเสริ มการนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พฒั นาคุณภาพการบริ หารจัดการและ
การเรี ยนการสอน
3. ส่ งเสริ มให้นาความรู ้ เทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พฒั นาอาชีพ จดสิ ทธิบตั ร และ
พัฒนาสู่ เชิงพาณิ ชย์
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ เครื อข่ายงานวิจยั และการจัดการความรู ้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
ระดับนานา
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วิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัย
ด้วยวิทยาลัยมีนโยบายการบริ หารจัดการ โดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยจะได้นาไปศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลนามาใช้ในการวางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น ทางโรงเรี ยนจึงได้ให้บุคลากรทุก ๆ คนได้แสดงความคิดเห็น
วิเคาะห์ SWOT ของโรงเรี ยน ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. Strengths จุดแข็ง/จุดเด่ น
1.1 วิทยาลัยมีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่หลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรี ยน
1.2 มีการส่ งเสริ มการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.3 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนอย่างเพียงพอ
1.4 มีการกากับติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด สม่าเสมอ
1.5 มีการส่ งเสริ มพัฒนาผูเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1.6 มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
1.7 การมีออกบริ การทางวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชน
1.8 วิทยาลัยควรเพิ่มสาขาวิชาที่สอนมากขึ้น
1.9 วิทยาลัยมีสถานที่บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรี ยนการสอนมาก
1.10 วิทยาลัยมีพ้นื ที่กว้างขวางเหมาะสม
1.11 การมีบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็ นระบบ
1.12 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอและจัดคนเหมาะสมกับงาน
1.13 ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทัว่ ไปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1.14 มีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
1.15 วิทยาลัยมีการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
1.16 เป็ นวิทยาลัยที่มุ่งอบรมนักเรี ยนนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
1.17 วิทยาลัยมีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยนเพียงพอต่อนักเรี ยนนักศึกษา
1.18 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้นกั เรี ยนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.18 วิทยาลัยส่ งเสริ มบุคลากรให้มีใบประกอบวิชาชีพครู
1.19 วิทยาลัยมีการดาเนินการตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริ ง
1.20 มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนภาคพิเศษ ปวส. และเก็บค่าธรรมเนียมการเรี ยน ปวส. ถูก
2. Weaknesses จุดอ่ อน/จุดด้ อย
2.1 ห้องสมุดและศูนย์วทิ ยบริ การไม่มีบรรณารักษ์และความพร้อมและความเหมาะสมใน
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การให้บริ การ
2.2 ขาดอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและเพียงพอ
2.3 ขาดการสนับสนุนทางด้านกีฬา
2.4 น้ าดื่มมีไว้บริ การนักเรี ยนนักศึกษาไม่เพียงพอ
2.5 กฎระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนปฏิบตั ิไม่เฉี ยดขาด นักเรี ยนนักศึกษาเลยไม่เกรงกลัวฝ่ าฝื น
อยูเ่ สมอ
2.6 บรรยากาศในห้องเรี ยนไม่เหมาะสมต่อสภาพการเรี ยนการสอน
2.7 ควรมีการมีออกบริ การทางวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนมากกว่านี้
2.8 ขาดรถรับส่ งนักเรี ยนนักศึกษาที่อยูห่ ่างไกล
2.9 การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนมีนอ้ ยเกินไป
2.10 นักเรี ยนนักศึกษามาสายประจาจานวนมาก
2.11 การประสานงานความร่ วมมือกับผูป้ กครองยังมีนอ้ ยมาก
2.12 ถนนเข้า - ออกโรงเรี ยนแคบ และป้ ายโรงเรี ยนบอกทางเข้าเล็กมาก หาทางเข้าออกยาก
2.13 อาคารเรี ยนอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนการสอน
2.14 โรงฝึ กงานอุสาหกรรมควรปรับปรุ งให้มีสภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ
2.15 ไม่มีหอประชุมของโรงเรี ยน
2.16 การจัดการห้องปฏิบตั ิการยังไม่ดี
2.17 ในแต่ละฝ่ ายยังขาดการประสานงานที่ดี
2.18 วัสดุ ครุ ภณั ฑ์สานักงานยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2.19 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนไม่สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั
2.20 ชัว่ โมงที่ทาการสอนเกินควรมีค่าตอบแทน
2.21 นักเรี ยนนักศึกษาไม่มีสถานที่จอดรถที่เหมาะสม
2.22 วิทยาลัยไม่มีร้ ัวรอบขอบชิดเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนนักศึกษาหนีเรี ยนอยูเ่ สมอ
2.23 ครู ผสู ้ อนบางคนมีวชิ าสอนมาก ทาให้เตรี ยมการสอนไม่ทนั ขาดประสิ ทธิ ภาพใน
การสอน
2.24 วิทยาลัยจาเป็ นต้องรับนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกแห่ง ไม่สามารถทาการสอบคัดเลือกได้
2.25 นักเรี ยนอ่านหนังสื อไม่ค่อยออก การเรี ยนอ่อน ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
2.26 การติดต่อติดตามประสานงานกับผูป้ กครองล่าช้าหรื อขาดหายไป
2.27 วิทยาลัยไม่มีรถรับส่ งของโรงเรี ยนไว้บริ การนักเรี ยนนักศึกษา
2.28 สถานที่นงั่ เล่นพักผ่อนของนักเรี ยนนักศึกษายังไม่เพียงพอ
2.29 วิทยาลัยไม่มีหอพักไว้บริ การนักเรี ยนนักศึกษาอย่างเพียงพอ
2.30 ห้องเรี ยนมีพดั ลมและแสงสว่างไม่เพียงพอ
2.31 วิทยาลัยขาดการส่ งเสริ มขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
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2.32 วิทยาลัยขาดการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการครู
3. Opportunities โอกาส
3.1 ผูป้ กครองมีโอกาสส่ งบุตรหลายมาเรี ยนเพราะทางวิทยาลัยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรี ยน
3.2 รัฐบายมีนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรี ยนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
3.3 ยกตัวอย่างรุ่ นพี่ที่ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน เป็ นเยีย่ งอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
3.4 การประสานงานขอความร่ วมมือสนับสนุ นโรงเรี ยนหรื อนักเรี ยน
3.5 ชุมชน สังคมอยูใ่ กล้โรงเรี ยนทาให้เผยแพร่ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนได้ง่าย
3.6 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยินดีให้ความช่วยเหลือโรงเรี ยนและนักเรี ยน
3.7 เป็ นวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงที่ดีในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
3.8 เป็ นวิทยาลัยที่ผปู ้ กครองให้ความเชื่อถือไว้วางใจส่ งบุตรหลานมาเรี ยนมาก
3.9 รัฐบาลให้เงินอุดหนุนรายบุคคลเป็ นค่าธรรมเนียมการเรี ยน ทาให้มีทุนในการพัฒนา
วิทยาลัย
4. Threats อุปสรรค์
4.1 เป็ นวิทยาลัยเอกชนให้ความไว้วางใจน้อย
4.2 มีรถรับส่ งน้อย จึงทาให้นกั เรี ยนที่อยูห่ ่างไกลไม่สะดวก
4.3 มีวทิ ยาลัยสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น ที่อาจส่ งผลต่อจานวนนักเรี ยนน้อยลงได้
4.4 ผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน
4.5 ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลของโรงเรี ยนเนื่องจากการประชาสัมพันธ์
4.6 ผูป้ กครองอยูพ่ ้นื ที่ชนบทการติดต่อประสานงานค่อนข้างลาบาก
4.7 ผูป้ กครองมีพ้นื ฐานความรู ้และฐานะทางการเงินต่า ให้ความสาคัญด้านการศึกษาของ
บุตรหลานน้อยมาก
4.8 พ่อแม่ผปู ้ กครองต้องไปทามาหากินในต่างถิ่นไม่มีเวลาใกล้ชิตอบรมดูแล
4.9 พ่อแม่ผปู ้ กครองไม่ทราบผลการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยนที่วทิ ยาลัย
4.10 มีโรงเรี ยนสามัญจานวนมากที่ปิดกั้นนักเรี ยนไปศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
4.11 มีสิ่งเร้าภายนอก เช่น ร้านเกมส์ สนุกเกอร์ ตลาดนัด ส่ งผลให้นกั เรี ยนไปมาเรี ยน
หนีเรี ยน
4.12 โรงเรี ยนคู่แข่งอื่น ๆ มุ่งแต่ประชาสัมพันธ์โจมตีวทิ ยาลัย
4.13 บางหมู่บา้ นไม่รถประจาทางผ่าน หรื อรถหมู่บา้ นเป็ นอุปสรรค์ในการเดินทางไป – กลับ
ของนักศึกษา

25
บทที่ 2 เป้าหมายของสถานศึกษา
เป้ าหมายในการดาเนินงานของวิทยาลัยเป็ นสิ่ งที่วทิ ยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาด้านการศึกษาให้บรรลุผล
ตามที่ตอ้ งการ ในระหว่างปี 2555 ถึง 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ .1. ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
4. ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
6. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เป้าหมายด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
1.1 ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 70
1.2 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80100 ต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.3 ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชีพ ร้อยละ 70
1.4 ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา V – NET ร้อยละ 45 - 55
1.5 ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา V – NET ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 45 - 55
1.6 นักเรี ยน ปวช. และนักศึกษา ปวส. ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยภาพรวม
ร้อยละ 70 - 90
1.7 ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้าในภาพรวมร้อยละ 70 - 90
1.8 ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 - 90
1.9 สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผูร้ ับบริ การ มีความพึงพอใจ ต่อตุณภาพผูส้ าเร็ จ
การศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80
2. เป้าหมายด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
2.1 คุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ มีการพัฒนาหลักสู ตร และนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไป
ใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 - 70 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
2.2 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและการบูรณาการ
และจัดทาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนการสอน ร้อยละ 80 - 100 ของรายวิชาที่ทาการสอน
2.3 มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและครู ทาการบันทึกหลังสอนร้อยละ 80 - 100 ของ
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รายวิชาที่ทาการสอน ครู แต่ละคนจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.4 ครู ทุกคนดาเนินการวัดและประเมินผลตามแผนการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายและนาผลไป
พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนต่อไป
2.5 สถานศึกษาได้คดั เลือกสถานประกอบการ นิเทศก่อนและระหว่างการฝึ กงาน
มีการวัดผล และสัมมานาการฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ
3. เป้าหมายด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.1 มีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 500
3.2 สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และดาเนินการตามแผนการ มีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง และจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3.3 สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา มีแผนการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุก
ครู และทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ดาเนินการตามแผน มีการประเมินผลการดาเนินการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และนาไป ปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
3.4 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดประชุม ผูป้ กครอง
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคเรี ยน มีการพัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง มีผลการประเมินการบริ หารและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
3.5 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์และระบบสารองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
3.6 สถานศึกษามีแผนงานบริ หารความเสี่ ยง 5 ด้านเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน 1. ด้านความ
ปลอดภัย 2. ด้านทะเลาะวิวาท 3. ด้านสิ่ งเสพติด 4. ด้านสังคม 5. ด้านการพนันและ
การมัว่ สุ ม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยงลดลง 3 -5 ด้าน
และนาผลไปปรับปรุ งแก้ไข
3.7 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาวันเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ มีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา
และพบผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน มีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อช่วยกันดูแลผูเ้ รี ยน มีการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนร้อยละ 20 - 35 ของผูร้ ้องขอ และมีผเู้ รี ยนที่มีความเป็ นเลิศใน
สาขางานต่าง ๆ
3.8 สถานศึกษามีภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรี ยนการสอน
มีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การเหมาะสมทันสมัย
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มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งต่อไป
3.9 สถานศึกษามีวสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัยสาหรับผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 และนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบริ หารจัดการต่อไป
3.10 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาฝึ กอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา 75- 95
มีการมอบทุนการศึกษา ทุนวิจยั /งานสร้างสรรค์ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 - 25
มีการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นร้อยละ 5 - 15
มีพฒั นาคุณภาพชีวิตแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านสุ ขภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทาง
สังคม ทางจิตและวิญญาณร้อยละ 75 - 95
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณร้อยละ 5 - 15
3.11 สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนที่เพียงพอและทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 10 - 14 ของงบดาเนินการ มีผลผลิตจากการใช้วสั ดุฝึกร้อยละ 25 29 ของค่า
วัสดุฝึก มีการจัดสรรค่าวัสดุ อุปกรณ์สื่อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพร้อยละ 1 – 3
ของงบดาเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ของครู หรื อผูเ้ รี ยนร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณด้าน
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
3.12 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ]
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 -100 ของสาขางาน มีความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา 25 - 45 แห่ง มีการะดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ มีการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกษา
กับเครื อข่ายในประเทศ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
4. เป้าหมายด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 สถานศึกษามีจานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรม/โครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนสาขางานละ 2 - 3 โครงการ/ กิจกรรม มีครู ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
โครงการอย่างละร้อยละ 60 - 65 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพได้คะแนะเฉลี่ย 3.75 – 5.00
5. เป้าหมายด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.1 ผูเ้ รี ยนมีผลงาน โครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการตาม
เกณฑ์เฉลี่ยระดับชั้น ปวช. 3 คน : ชิ้น ระดับชั้น ปวส. 2 คน : ชิ้น
มีการประกวดผลงานและใช้ประโยชน์ร้อยละ 50 – 90 ของผลงานทั้งหมด
มีการเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 – 45 ของผลงานทั้งหมด
มีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชนร้อยละ 5 - 20 ของผลงานทั้งหมด
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5.2 ครู ทุกคนมีผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ร้อยละ 100 ของครู ที่
ทาการสอน มีการประกวดและนาผลงานของครู ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ 75 - 95
มีการนาผลงานของครู ไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนร้อยละ 50 และ มีการนาผลงานของครู ไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนร้อยละ 5 - 15 ของผลงานทั้งหมด
6. เป้าหมายด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทินทูนพระมหากษัตริ ยไ์ ม่นอ้ ย
กว่า 2 โครงการ โดยครู และผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน มีโครงการส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ โดยครู และผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมทุกคน มีโครงการทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ โดยครู และ
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อ
การปลุกฝังจิตสานึกด้านรักชาติฯ ระบบประชาธิปไตย และทะนุบารุ งศาสนาฯมีค่าเฉลี่ย 3.75
6.2 สถานศึกษามีโครงการปลูกจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมโดยมีครู และบุคลากรทาง
การศึกษาและผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน 5 – 6 โครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลักษณ์ ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.80
6.3 มีโครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้า
ร่ วมกว่า 5 - 7โครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อ
ภาพลักษณ์ ในการส่ งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 –4.80
6.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างดี
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป มีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม ผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.75 – 4.80
7. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (ข้อ ๒๒) ดังต่อไปนี้
สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน มีการจัดทาประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการรายงานประจาปี ต่อไป มีโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทารายงานประจาปี อย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากการแนะตาของผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก มีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ นเกณฑ์ ดี จานวน 24 – 33 ตัวบ่งชี้
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บทที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ ๒๒ (1) จึง
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
1.1 ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 70 - 79
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนเฉลี่ย 3.51
– 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80-90 จากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ หน่วยงานจานวน 5 แห่ง
และบุคคลในชุมชน 5 คน
1.3 ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. นักเรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพร้อยละ 65 ขึ้นไป ระดับ ปวส. นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 70 โดย
ภาพรวมร้อยละ 70 – 79 ขึ้นไป
1.4 ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปคิดเป็ นร้อยละ 55 – 64
1.5 ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็ น
ร้อยละ 55 - 64
1.6 ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอนมาจรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒติวชิ าชีพ หรื อหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองโดยภาพรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป
1.7 ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่ นโดยภาพรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป
1.8 ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอขบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 คุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ ความต้องการ ของ
สถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน โดยมีการสารวจความต้องการใน การพัฒนาหลักสู ตร
การใช้และประเมินผลหลักสู ตร และนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่ พัฒนาแล้วไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
2.2 คุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา โดยครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชี พ และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา คิดเป็ นร้อยละ 81 ขึ้นไป ของ
ครู ที่ทาการสอนทั้งหมด
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2.3 คุณภาพในการจัดการการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี rการบูรณาการ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
จัดทาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ทาการสอน มีการนิเทศ
การจัดการเรี ยนการสอนและครู ทาการบันทึกหลังสอนร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ทาการสอน
และครู ทาการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งรายวิชา
2.4 คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยครู ทุกคน
ดาเนินการวัดและประเมินผลตามแผนการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายและนาผลไปพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รี ยนต่อไป
2.5. คุณภาพในการฝึ กงาน โดยสถานศึกษาได้คดั เลือกสถานประกอบการ นิ เทศก่อนและ
ระหว่างการฝึ กงาน วัดผลประเมินร่ วมกับสถานประกอบการ มีการสสัมมนาการฝึ กงานเพื่อ
นาไปปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
3. ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.1 คุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสถานศึกษา ประเมินผลโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก มีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.51 – 500 และมีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมาย
3.2 คุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกแล
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกัน และสถานศึกษามีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง พร้อมทั้งสถานศึกษามีการจัดทารายงานผลตามผน
ปฏิบตั ิการประจาปี
3.3 คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุกครู และทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่ วม และการประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
นาไปปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
3.4 คุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมครู ทุก ๆ เดือน และผูป้ กครองภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
นาความคิดเป็ นข้อเสนอแนะของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายไปพัฒนาสถานศึกษา และมีผล
การประเมินการบริ หารและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
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3.5 คุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์และระบบสารองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง และมีการผลการประเมินความพึงพอใจการบริ หารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
3.6 คุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง สถานศึกษามีแผนงานบริ หารความเสี่ ยง 5 ด้านเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน ดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านทะเลาะวิวาท 3. ด้านสิ่ งเสพติด 4. ด้านสังคม
5. ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยง
มีความเสี่ ยงลดลง 3 -5 ด้าน และนาผลไปปรับปรุ งแก้ไข
3.7 คุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน สถานศึกษามีการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาวันเปิ ดภาคเรี ยน
ใหม่ มีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและพบผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน มีระบบเครื อข่ายผูู ู้ปกครองเพื่อช่วยกัน
ดูแล

3.8

3.9

3.10

3.11

ผูเ้ รี ยน มีการมีระบบเครื อข่ายเพื่อช่วยกันดูแลผูเ้ รี ยนร้อยละ 15 ของผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ และผูเ้ รี ยนที่มี
ความเป็ นเลิศในสาขางานต่าง ๆ
คุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ สถานศึกษามีภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรี ยนการสอน มีหอ้ งปฏิบตั ิการ รงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การเหมาะสมทันสมัย
และมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งต่อไป
คุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ สถานศึกษามีวสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัยสาหรับผูเ้ รี ยน และมีผลการประเมินความพึง
พอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการต่อไป
คุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาได้มีการพัฒนาฝึ กอบรมครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 มีการมอบทุนการศึกษา ทุนวิจยั / งานสร้างสรรค์ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 มีการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 มีพฒั นาคุณภาพชีวิตแก่ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ด้านสุ ขภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม ทางจิตและวิญญาณไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
และมีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
คุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรี ยนการสอนที่เพียงพอและทันสมัยสาหรับผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
มีรายได้จากผลผลิตจากการใช้วสั ดุฝึกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก มีการจัดสรรค่าวัสดุ
อุปกรณ์สื่อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ มี
การจัดสรรงบประมาณสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู หรื อ
ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝังจิตสานึก
และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของบดาเนินการ
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3.12 คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ หรื อ
ต่างประเทศ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ
มีการจัดหาเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้อง แลสถานประกอบมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนไม่
น้อยว่าร้อยละ 80 ของสาขางาน มีความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ บุคลากร ฯลฯ
และมีการมีการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
4. ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 คุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษามีจานวนของกิจกรรม/
โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/
โครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
สาขางานละไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ/ กิจกรรม/ มีครู ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมโครงการอย่างละไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางวิชาการและวิชาชีพได้คะแนะ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
5. ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.1 คุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมี
ผลงาน โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการตามเกณฑ์เฉลี่ย
ปวช. 3 คน : ชิ้น ปวส. 2 คน : ชิ้น มีการประกวดผลงานและใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 องผลงานทั้งหมด มีการเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 ของผลงานทั้งหมด
5.2 คุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู ครู ทุกคน
มีผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั มีการประกวดและนาผลงานของครู
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ 75 ของผลงานทั้งหมด มีการนาผลงานของครู ไปเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะชนร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด และมีการนาผลงานของครู ไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนร้อยละ 5 ของผลงานทั้งหมด
6. ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 คุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริ ยไ์ ม่นอ้ ยกว่า
2 โครงการ โครงการส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ และโครงการทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ โดยครู และผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
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ภายนอกสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00
6.2 คุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีโครงการปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคนไม่นอ้ ยกว่า
5 โครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลักษณ์ ใน
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00
6.3 คุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ สถานศึกษามีโครงการด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ มี
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลักษณ์ ในการส่ งเสริ มด้าน
กีฬาและนันทนาการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00
6.4 คุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างดี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป มี
แผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอกที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51- 5.00
7. ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน มีการจัดทาประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การรายงานประจาปี ต่อไป มีโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในขสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.2 คุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สถานศึกษามีการจัดทารายงาน
ประจาปี อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากการแนะตาของผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และมีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ นเกณฑ์ ดี จานวน 24 – 29 ตัวบ่งชี้
__________________________
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บทที่ 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ระหว่างปี การศึกษา 2555 – 2559 ได้จดั ลาดับ
ความสาคัญของปั ญหาความต้องการพัฒนา สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย และมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 “ทักษะล้ า” ทางวิทยาลัยได้ยดึ หลักการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของสถานศึกษา โดยการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการเรี ยนการสอนในแต่
ละรายวิชาทั้งประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง เกิดสมรรถนะใน
วิชาชีพแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน สามารถปฏิบตั ิงานได้คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
จุดเน้นที่ 2 “คุณธรรมเด่น” นอกจากการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทกั ษะ และมีสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานได้จริ งแล้ว ทางวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทุก ๆ คนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและศีลธรรมอัน
ดีงาม มีความซื่ อสัตย์ อดทน ขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยนและการประกอบงานประจาวัน โดยจัดให้มี
โครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม และกิจกรรมส่ งเสริ มด้านคุณธรรมต่าง ๆ เป็ นประจาทุก ๆ ปี
การศึกษา
จุดเน้นที่ 3 “เน้นความรู ้ สู่ สากล” ทางวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีความรู ้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ให้มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเข้าสู่ ความเป็ นสากล ที่จะเปิ ดประตูเข้าสู่ ประชาคมเอเซี ยนในปี 2558
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
_________
1. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศสึ กษา
กลยุทธ์ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
กลยุทธ์ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
กลยุทธ์ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอนมาจรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒติวชิ าชีพ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
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กลยุทธ์ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
กลยุทธ์ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอขบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
กลยุทธ์ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรี ยนการสอนรายวิชา
กลยุทธ์ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
กลยุทธ์ 2.5. ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
3. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
กลยุทธ์ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
กลยุทธ์ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลยุทธ์ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
กลยุทธ์ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
กลยุทธ์ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
กลยุทธ์ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
กลยุทธ์ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษา กับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ
หรื อต่างประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
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5. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
กลยุทธ์ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
6. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก
กลยุทธ์ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุ บารุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
____________________
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1. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถเป็ นผู้ พัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการ
1. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และ
ประกอบอาชีพหรื อทางานใน
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิง
ระดับ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์
สถานประกอบการ หรื อศึกษา วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ขึ้นไป เทียบร้อยละกับจานวน
สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ทางานในสถานประกอบการจน 2. การประเมินความพึงพอใจที่มี
เป็ นที่ยอมรับ หรื อศึกษาต่อใน ต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน 3 ด้าน
ระดับที่สูงขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสมรรถนะหลักทัว่ ไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
3. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

4. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 และ
ปวส. 2 มีคะแนะเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โครงกร/กิจกรรม
โครงการสอนเสริ มรายวิชาใน
แต่ละชั้น

โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยน
โครงการทดสอบและ
ประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการสอนเสริ มเตรี ยม
ทดสอบ (V – NET)

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์เฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 90
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00
คิดเป็ นร้อยละ 80-100 จากกลุ่ม
ตัวอย่างสถานประกอบการ
หน่วยงานจานวน 5 แห่ง และ
บุคคลในชุมชน 5 คน
ระดับ ปวช. นักเรี ยนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 65 ขึ้น
ไประดับ ปวส. นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ
70 โดยภาพรวมร้อยละ 70 – 90
ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 และ
ปวส. 2 มีคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจาก
การทดสอบ V-Net)คิดเป็ น
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
5. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 และ
ปวส. 2 มีคะแนะเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
6. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 และ
ปวส. 2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพฯ
7. ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ
ปวช. 3 และ ปวส. 2 ตามเกณฑ์
การสาเร็ จการศึกษา จากผูเ้ รี ยน
แรกเข้าของรุ่ น
8. ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ
ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในปี ที่ผา่ น
มาได้งานทาในสถาน

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ร้อยละ 55 - 60

โครงการสอนเสริ มภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 และ
เตรี ยมทดสอบ (V – Net)
ปวส. 2 มีคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจาก
การทดสอบ (V-Net)ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้อยละ
55 – 60
โครงการสอนเสริ มเตรี ยม
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ

นักเรี ยน ปวช. และนักศึกษา
ปวส. ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพ โดยภาพรวม
ร้อยละ 70 - 90

โครงการสอบซ่อมเสริ มนักเรี ยน
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
เกณฑ์
เทียบกับแรกเข้าในภาพรวมร้อย
ละ 70 - 90
1.โครงการสารวจผูส้ าเร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทา ประกอบ ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา
อาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน ประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษา
1 ปี
ต่อภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 - 90
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
ประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
9. สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะทัง่ ไป
ละด้านสมรรถนะวิชาชีพ

2. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

โครงกร/กิจกรรม

โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จการศึก

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน
สถานศึกษา ผูร้ ับบริ การ ต่อ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51
– 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80
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เป้าหมาย
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรื อประชาคม
อาเซียน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรื อประชาคม
อาเซียน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย มู่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
สถานศึกษาให้ครู ใช้และพัฒนา
หลักสู ตร ฐานสมรรถนะรายวิชา
โดยกาหนดรายวิชาใหม่หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม โดยร่ วมกัน
สถานประกอบการ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรื อ
ประชาคมเอเซียน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
1. โครงการปรับปรุ งคุณภาพการ ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนา
หลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ใช้และพัฒนาหลักสู ตร
สอดคล้องกับความต้องการของ
สมรรถนะ
สถานประกอบการ
2.โครงการสารวจความต้องการ สถานศึกษาได้สารวจความ
ในการพัฒนาหลักสู ตร
ต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร
3.โครงการทดลองใช้และ
ประเมินผลหลักสู ตร

สถานศึกษามีการใช้และ
ประเมินผลหลักสู ตร

4.โครงการนาหลักสู ตร
สถานศึกษาได้นา
สมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไป หลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่
ใช้
พัฒนาแล้วไปใช้อย่างน้อยร้อยละ
50 - 70 ของจานวนสาขางานที่
จัดการเรี ยนการสอน

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

2.สถานศึกษาให้ครู จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสรรนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน

โครงการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ที่ สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการ
จัดทาร้อยละ 80 - 90 ของครู ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทาการสอนทั้งหมด
ทุกรายวิชา

3. สถานศึกษาให้ครู ทาการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสรรนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ให้ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม นิเทศการสอน วิจัย
กลยุทธ์

1.โครงการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
การบูรณาการ

สถานศึกษาให้ครู จดั การเรี ยน
การสอนตามแผนการเรี ยนรู้ ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
การบูรณาการร้อยละ 80 - 100
ของรายวิชาที่สอน

2. โครงการให้ครู จดั ทาสื่ อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยน
การสอน

สถานศึกษามีครู ดาเนินการจัดทา
สื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนการ
สอนร้อยละ 80 - 100 ของ
รายวิชาที่ทาการสอน

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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3. โครงการนิเทศการจัดการ
เรี ยนการสอนและทาการบันทึก
หลังสอน
4. โครงการอบรมปฏิบตั ิการทา
วิจยั และการทาวิจยั ของครู

โครงการปรับปรุ งคุณภาพใน
4.สถานศึกษาให้ครู แจ้ง
การวัดและประเมินผลการ
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผเู้ รี ยนทราบ ใช้ จัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายที่เหมาะสม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

5.สถานศึกษาคัดเลือกสถาน
ประกอบการ ส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงานตามหลักสู ตร นิเทศก่อน
การศึกษา และนิเทศ วัดผลการ
ฝึ กงานร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์

1.โครงการสารวจและคัดเลือก
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กสัมพันธ์
กับสาขางาน

โครงกร/กิจกรรม

สถานศึกษามีการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนและครู ทา
การบันทึกหลังสอนร้อยละ 80 100 ของรายวิชาที่ทาการสอน
ครู แต่ละคนจัดทา
วิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งรายวิชา
ครู ทุกคนดาเนินการวัดและ
ประเมินผลตามแผนการเรี ยนรู้
ด้วยวิธีที่หลากหลายและนาผล
ไปพัฒนาสมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป
สถานศึกษาได้คดั เลือกสถาน
ประกอบการ นิ เทศก่อนและ
ระหว่างการฝึ กงาน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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2. โครงการนิเทศผูเ้ รี ยนก่อน –
ระหว่างการฝึ กงาน
3. โครงการวัดผลและสัมมนา
การฝึ กงานร่ วมกับสถาน
ประกอบการ

3. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาได้นิเทศ และมีการ
วัดผลและสัมมานาการฝึ กงาน
ร่ วมกับสถานประกอบการ
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เป้าหมาย
มีคณะกรรมการสถานศึกษา การ
บริ หารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพ ทางระบบฐานข้อมูล
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
การพัฒนาครู และทางการเงิน
และงบประมาณ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
การบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
จัดทาแผนพัฒนาถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
บริ หารความเสี่ ยง พัฒนา
สภาพแวดล้อม วัสดุครุ ภณั ฑ์ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา การ
เงิบและงบประมาร และการะดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการประชุม และ
ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย ประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการในการ
ปฏิบตั ิร่วมกับสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

2. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถาน
กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1. โครงการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
มีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.51 - 500

2. โครงการประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสถานศึกษาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. โครงการประเมินคุณภาพใน
การปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 55
โครงกร/กิจกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย
สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และดาเนินการตามแผน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ปรับปรุ ง และรายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

3.โครงการติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษามีการการติดตาม
ประเมินผล การปฏิบตั ิตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุ ง
4.โครงการจัดทารายงานตาม สถานศึกษามีการจัดทารายงาน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
.

3.พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่ วนร่ วม

โครงการกาหนด
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา
สถานศึกษาได้มีแผนการพัฒนา
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุก
ครู และทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม และ
ดาเนินการตามแผน
3. โครงการ
สถานศึกษามี
การประเมินผลการดาเนินการ
การประเมินผลการดาเนิน
พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
การพัฒนาสถานศึกษาที่
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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4.ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบริ หารงาน
ตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด โดยใช้ภาวะผูน้ า การมี
ส่ วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเมินผลการบริ หารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
5. สถานศึกษามีระข้อมูล

กับอัตลักษณ์

สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
นาไปปรับปรุ งพัฒนาต่อไป

1.โครงการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด

สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

2.โครงการจัดประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภาคเรี ยน
ที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
3.โดรงการพัฒนาสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง
4. โครงการประเมินผลการ
บริ หารและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษาได้มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง
สถานศึกษามีผลการประเมิน
การบริ หารและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

โครงกร/กิจกรรม
1.โครงการจัดทาระบบข้อมูล

สถานศึกษามีระบบข้อมูล
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สารสนเทศและระบบสารอง
ข้อมูล มีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษาข้อมูล
นักเรี ยนนักศึกษา ข้อมูลตลาด
แรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
งบประมาณ/การเงิน หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน ครุ ภณ
ั ฑ์
อาคารสถานที่ และข้อมูลจังหวัด
มีการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบเป็ น
ปัจจุบนั ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์
มีการประเมินความพึงพอใจ โดย
ครู แลกะผูเ้ รี ยน
6. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
บริ หารความเสี่ ยง 5. ด้าน1. ด้าน
ความปลอดภัย 2. ด้านทะเลาะ
วิวาท 3. ด้านสิ่ งเสพติด 4. ด้าน
สังคม 5. ด้านการพนัน 6. ด้าน
การมัว่ สุ ม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

สารสนเทศและระบบสารอง
เพื่อป้ องกันการสู ญหาย

3.โครงการประเมินความพึง
พอใจในการบริ หารจัดการ
ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา

สารสนเทศที่สมบูรณ์และระบบ
สารองเพื่อป้ องกันการ
สู ญหาย
สถานศึกษามีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง
และเป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการบริ หารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00

1.โครงการวิเคราะห์และจัดทา
แผนงานบริ การความเสี่ ยง
ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด
ด้านสังคม และด้านการพนัน
และการมมัว่ สุ ม

สถานศึกษามีแผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5 ด้านเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน 1. ด้านความ
ปลอดภัย 2. ด้านทะเลาะวิวาท
3. ด้านสิ่ งเสพติด 4. ด้านสังคม
5. ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2.โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นปัจจุบนั

2. โครงการประเมินผลการ

สถานศึกษามี
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ดาเนินงานตามแผนงานบริ หาร การประเมินผลการดาเนินงาน
ความเสี่ ยง
ตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยง
ลดลง 3 -5 ด้าน และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข
7. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ
ผูเ้ รี ยน มีครู ที่ปรึ กษา มีระบบ
เครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกับ
ดูแลผูเ้ รี ยน ให้ทุนการศึกษา มี
ระบบดูแลกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ

1.โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน
นักศึกษา

2. โครงการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่
และการจัดให้ผเู้ รี ยนพบครู ที่ ปรึ กษาและพบผูเ้ รี ยนทุก ๆ
ปรึ กษา
วัน
3. โครงการจัดตั้งระบบ
เครื อข่ายผูป้ กครอง
4.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้ทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษาวันเปิ ดภาค
เรี ยนใหม่

โครงกร/กิจกรรม
5.โครงการส่ งเสริ ม

สถานศึกษามีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อช่วยกันดูแลผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่ผเู ้ รี ยนร้อยละ 15 - 35 ของ
ผูร้ ้องขอ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีผเู้ รี ยนที่มีความเป็ น
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ผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศในแต่ละสาขา เลิศในสาขางานต่าง ๆ
งาน
8. สถานศึกษาพัฒนา ดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ และประเมินผลความ
พึงพอใจ แล้วนาไปปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ โดยการมีส่วนร่ วม
ของครู และผูเ้ รี ยน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีภูมิทศั น์และสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยนการสอน

2.โครงการพัฒนาดูแลการใช้
อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน และศูนย์วทิ ยบริ การ

สถานศึกษามีอาคาร ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การเหมาะสม
ทันสมัย

3. โครงการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ

สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.515.00 และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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9. สถานศึกษาจัดหา และใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ครู ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา ประเมินผล
ความพึงพอใจของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน

1.โครงการจัดหาและการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา

สถานศึกษามีวสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยน

2.โครงการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.515.00 และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการต่อไป

1.โครงการฝึ กอบรมด้าน
10. สถานศึกษาพัฒนาครู และ
วิชาการ/วิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ครู และ
วิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
บุคลากรทางการศึกษา
วิชาชีพ ให้ทุนวิจยั โครงการ
แลกเปลี่ยนครู กนั สถานศึกษาอื่น
2. โครงการมอบทุนการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่
ทุนวิจยั /งานสร้างสรรค์แก่ครู
เหมาะสม และส่ งเสริ มให้ครู และ และบุคลากรทาง
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ การศึกษา
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม
3.โครงการแลกเปลี่ยน

สถานศึกษาได้มีการพัฒนา
ฝึ กอบรมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 75
- 95
สถานศึกษาได้มีการมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั /งาน
สร้างสรรค์ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 5 - 25

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยน
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ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น

ครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น
ร้อยละ 5 - 15

4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานศึกษาได้มีพฒั นาคุณภาพ
ที่เหมาะสมแก่ครู และบุคลากร ชีวติ แก่ครู และบุคลากรทางการ
ทางการศึกษา
ศึกษา ด้านสุ ขภาวะทางกาย ทาง
อารมณ์ ทางสังคม ทางจิตและ
วิญญาณร้อยละ 75 - 95
5.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน สถานศึกษาได้มีการส่ งเสริ ม
ให้ครู และบุคลากรทางการ
สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณ ทางการศึกษา ได้รับประกาศ
ยกย่องด้านวิชาการวิชาชีพหรื อ เกียรติคุณร้อยละ 5 - 15
จรรยาบรรณวิชาชีพ
11. สถานศึกษามีงบประมาณและ 1.โครงการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุ
การเงินสอดคล้องกันแผนปฏิบตั ิ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อ
อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนที่
การประจาปี ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดกิจกรรม
เพียงพอและทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 10 - 14 ของ
สื่ อการเรี ยนการสอน บริ การทาง การเรี ยนการสอน
งบดาเนินการ
วิชาการและวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนจัดทาและประกวด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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นวัตกรรม ส่ งประดิษฐ์ หรื อ
งานวิจยั และดาเนินการด้านการ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2.โครงการจัดหารายได้จาก
ผลผลิตผลงานจากการใช้วสั ดุ
ฝึ กในการเรี ยน
การสอน
3.โครงการจัดสรรงบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อ
สาหรับการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

สถานศึกษามีผลผลิตจากการใช้
วัสดุฝึกร้อยละ 25 29 ของค่า
วัสดุฝึก

4.โครงการจัดสรรงบประมาณ
ให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและจัด
ประกวดผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณสร้างผลงาน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู
หรื อผูเ้ รี ยนร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

โครงกร/กิจกรรม

สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุ
อุปกรณ์สื่อสาหรับการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพร้อยละ 1 - 3
ของงบดาเนินการ

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

53

12. สถานศึกษาระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครื อข่ายในประเทศ ในด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
งบประมาณ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรับแก้ไขต่อไป

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

5.โครงการจัดสรรงบประมาณ
ด้านปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก

สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณด้านปลูกฝังจิตสานึก
และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลกร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

1.โครงการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษาใน
ประเทศ

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายในประเทศ]

2.โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้อง
และสถานประกอบมาให้
ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
3.โครงการร่ วมกันจัด
อาชีวศึกษาในระบบปกติและ
ทวิภาคีกบั สถานประกอบการ
ในประเทศ

สถานศึกษาได้จดั หาเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาท้อง แลสถานประกอบมา
ให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนร้อยละ 80 100 ของสาขางาน
สถานศึกษามีความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา 25 - 45
แห่ง

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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4. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

4.โครงการระดมทรัพยากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ สถานประกอบการ
และสถานศึกษา

สถานศึกษาได้ระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น
การจัดการอาชีวศึกษาไม่
น้อยกว่า 5 รายการ

5. โครงการประเมินผลการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีศึกษากับเครื อข่ายใน
ประเทศ

สถานศึกษาได้มีการประเมินผล
การระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีศึกษากับเครื อข่ายใน
ประเทศ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป
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เป้าหมาย
ให้มีการบริ การทางวิชาการและ
วิชาชีพสู่ ชุมชนและสังคมเขต
อาเภอบ้านดุงและใกล้เคียง ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ
และองค์กรหรื อหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
จัดบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชาพณิ ชยการและ
อุตสาหกรรมในสาขางานต่าง ๆ
สู่ ชุมชน

กลยุทธ์
1. บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

2. จัดงบประมาณเพื่อการบริ การ
วิชาชีพอย่างเป็ นระบบและ
สอดคล้องกันแผนการบริ การ
วิชาชีพที่กาหนด
3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

โครงกร/กิจกรรม
1. โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
2. โครงการอบรมให้ความรู้ ใน
การจัดทาบัญชีครัวเรื อน
3.การบริ การทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อชุมชนและสังคมของ
สาขางานต่าง ๆ

โครงการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบริ การวิชาชีพสู่
ชุมชน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
จานวนของกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ ม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการ
บริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
ฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
สาขางานละ 2 - 3 โครงการ/
กิจกรรม/ มีครู ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
โครงการอย่างละร้อยละ 60 65

โครงการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การทางวิชาการและ ของผูร้ ับบริ การทางวิชาการและ
วิชาชีพได้คะแนะเฉลี่ย 3.75 –
วิชาชีพ

5. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนจัดทาโครงการ
ผูเ้ รี ยนจัดทาโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
งานวิจยั ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ปวช. 3 คน : ชิ้น
ตลอดจนมีการประกวด เผยแพร่
ปวส. 2 คน : ชิ้น
และนาไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย
ครู ทุกคนจัดทานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
ให้ครู จดั ทานวัตกรรม

กลยุทธ์
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น
ปวส. 2 จัดทาโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งาน จัดให้มีการประกวด แสดง
เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัด

กลยุทธ์
ส่ งเสริ มสนับสนุนครู จดั ทา

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน
การจัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ตามรายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน

ผูเ้ รี ยนมีผลงาน โครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการตามเกณฑ์เฉลี่ย
ปวช. 3 คน : ชิ้น
ปวส. 2 คน : ชิ้น
2.โครงการจัดประกวด และใช้ สถานศึกษามีการประกวด
ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์
ผลงานและใช้ประโยชน์ร้อยละ
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
50 – 90 ของผลงานทั้งหมด
ตามรายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษามีการเผยแพร่ ผลงาน
3.โครงการเผยแพร่ ผลงาน
ต่อสาธารณะชนร้อยละ 25 – 45
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งาน
ของผลงานทั้งหมด
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
โครงการของผูเ้ รี ยนต่อ
สถานศึกษามีการนาผลงานไป
สาธารณะชน
4. โครงการนาผลงานโครงการ ใช้ประโยชน์ระดับชุมชนร้อยละ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
5 - 20 ของผลงานทั้งหมด
หรื องานวิจยั โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน
โครงกร/กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน

ครู ทุกคนมีผลงานนวัตกรรม
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สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
งานวิจยั จัดประกวด เผยแพร่
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั จัด
งานวิจยั ตามเกณฑ์เฉลี่ย
และนาไปใช้ประโยชน์
ประกวด แสดง เผยแพร่ และ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด

การจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ของครู
2.โครงการจัดประกวดผลงาน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ของครู และนาไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
3. โครงการเผยแพร่ ผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ของครู ต่อสาธารณชน
4. โครงการนาผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู ไป
ใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน

สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
สถานศึกษามีการประกวดและ
นาผลงานของครู ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาร้อยละ
75 - 95 ของผลงานทั้งหมด
สถานศึกษามีการนาผลงานของ
ครู ไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด
สถานศึกษามีการนาผลงานของ
ครู ไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนร้อยละ 5 - 15 ของ
ผลงานทั้งหมด

6. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก

เป้าหมาย

ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองไทยและพล
โลก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การส่ งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนทุกคน เข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ
และการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายนอก

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้าน สถานศึกษามีโครงการกิจกรรม
การรักชาติ เทินทูน
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
พระมหากษัตริ ย ์
เทินทูนพระมหากษัตริ ยไ์ ม่นอ้ ย
กว่า 2 โครงการ โดยครู และ
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน
2.โครงการส่ งเสริ มการปกครอง สถานศึกษามีโครงการส่ งเสริ ม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
การปกครองระบอบ
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ โดยครู
และผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน
3. โครงการทะนุบารุ ง ศาสนา สถานศึกษามีโครงการทะนุบารุ ง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ โดยครู
และผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน
4.โครงการประเมินผลความพึง สถานศึกษามีการประเมินผล
พอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
สถานศึกษาต่อการปลุกฝัง
ภายนอกสถานศึกษาต่อการปลุก
จิตสานึกด้านรักชาติฯ ระบบ
ฝังจิตสานึกด้านรักชาติฯ ระบบ
โครงกร/กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ประชาธิปไตย และทะนุบารุ ง
ศาสนาฯ

ประชาธิปไตย และทะนุบารุ ง
ศาสนาฯมีค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.80
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2.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนทุกคน เข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ภายนอก

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนทุกคน เข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม การกีฬาและ
นันทนาการ และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์
ภายนอก

1.โครงการปลูกจิตสานึกด้าน
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษามีโครงการปลูก
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมโดยมีครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน 5 – 6
โครงการ
2. โครงการประเมินความพึง
สถานศึกษามีการประเมินผล
พอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มี ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ต่อภาพลักษณ์ ในการปลูกฝัง
ภายนอกสถานศึกษาต่อ
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ภาพลักษณ์ ในการปลูกฝัง
สิ่ งแวดล้อม
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75
– 4.80
1.โครงการด้านการกีฬาและ
สถานศึกษามีโครงการด้านการ
นันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกว่า 5 - 7
โครงการ
โครงกร/กิจกรรม
2.โครงการประเมินความพึง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีการประเมินผล
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

พอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มี ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ต่อภาพลักษณ์ ในการส่ งเสริ ม ภายนอกสถานศึกษาต่อ
ด้านกีฬาและนันทนาการ
ภาพลักษณ์ ในการส่ งเสริ มด้าน
กีฬาและนันทนาการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.75 –4.80
4. ให้ความรู้ความเข้าใจปรัชญา 1.โครงการอบรมให้ความรู้และ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าความเข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู และ สร้างความเข้าใจหลักปรัชญา
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู และ ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างดี
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยทุกคนมีส่วนร่ วม และมีการ บุคลากรทางการศึกษา และ
ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ ผูเ้ รี ยน
นาผลไปปรับปรุ ง พร้อมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจของ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
2.โครงการ
การบริ
ห
ารจั
ด
การ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา การบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ พอเพียงโดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน มี
ผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม
ส่ วนร่ วม ผลการประเมินความ
พึงพอใจ
กลยุทธ์
โครงกร/กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
3. โครงการประเมินความพึง
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อ
พอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มี การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
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ต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.75 – 4.80

7. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดาเนินงาน
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และนาผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กลยุทธ์

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก

สถานศึกษามี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงาน

2. โครงการจัดทาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

สถานศึกษาได้มีการจัดทา
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

โครงกร/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

3. โครงการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานประจาปี ต่อไป
และประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษามี
สถานศึกษา
โครงการติดตาม ตรวจสอบ
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4. โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก

6. โครงการตรวจสอบผล
คุณภาพการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดทารายงาน
ประจาปี อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
สถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากการแนะตาของผล
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษามีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ น
เกณฑ์ ดี จานวน 24 – 33
ตัวบ่งชี้

แผนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2555 – 2559
1. ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมายปี การศึกษา
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1. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบร้อยละกับจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
2. การประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน 3 ด้าน
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักทัว่ ไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
3. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กลยุทธ์
มาตรฐานวิชาชีพ

2555
ร้อยละ 70

โครงการสอนเสริ ม
รายวิชาในแต่ละชั้น

ร้อยละผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

โครงการสารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน

ร้อยละของระดับ
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00 จากกลุ่มตัวอย่างสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
จานวน 5 แห่ง และบุคคลใน
ชุมชน 5 คน

โครงการทดสอบและ
ประเมินผลมาตรฐาน
วิชาชีพ

ระดับ ปวช. นักเรี ยนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อย
ละ 65 ขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ระดับ ปวส. นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อย

โดยภาพรวม
ร้อยละ 70

2555

2556
ร้อยละ 75

2557
ร้อยละ 80

2558
ร้อยละ 85

2559
ร้อยละ 90

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

โดยภาพรวม
ร้อยละ 75

โดยภาพรวม
ร้อยละ 80

โดยภาพรวม
ร้อยละ 85

โดยภาพรวม
ร้อยละ 90

2558

2559

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
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ละ 70 โดย
ภาพรวมร้อยละ 70 – 79 ขึ้น
ไป
โครงการสอนเสริ มเตรี ยม ร้อยละของผูเ้ รี ยนระดับชั้น
4. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3
ทดสอบ (V – NET)
ปวช. 3 และ ปวส. 2 มี
และ ปวส. 2 มีคะแนะ
คะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจากการ
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ทดสอบ V-Net) ด้าน
การศึกษาระดับชาติ
อาชีวศึกษา ตั้งแต่คะแนน
ด้านอาชีวศึกษา (V –
เฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
NET) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ ึนไป
โครงการสอนเสริ มกลุ่ม ร้อยละของผูเ้ รี ยนระดับชั้น
5. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 วิชาภาษาอังกฤษเตรี ยม
ปวช. 3 และ ปวส. 2 มี
และ ปวส. 2 มีคะแนะ
ทดสอบ (V – Net)
คะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจากการ
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ทดสอบ V-Net) ด้าน
การศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา ตั้งแต่คะแนน
อาชีวศึกษา (V – NET)
เฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่ม
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มี
ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

โครงการสอนเสริ มเตรี ยม ร้อยละของผูเ้ รี ยนระดับ

โดยภาพรวม
ร้อยละ 45

โดยภาพรวม
ร้อยละ 50

โดยภาพรวม
ร้อยละ 55

โดยภาพรวม
ร้อยละ 45

โดยภาพรวม
ร้อยละ 50

โดยภาพรวม
ร้อยละ 55

2555

โดยภาพรวม

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557

โดยภาพรวม

โดยภาพรวม

โดยภาพรวม
ร้อยละ 60

โดยภาพรวม
ร้อยละ 60

โดยภาพรวม
ร้อยละ 60

โดยภาพรวม
ร้อยละ 60

2558

2559

โดยภาพรวม

โดยภาพรวม
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6. ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 ทดสอบมาตรฐานอาชีพ
และ ปวส. 2 ผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพฯ

ปวช. และระดับ ปวส. ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของหน่วยงานที่คณ
กรรมการประกันคุณภาพ
ภายในด้านอาชีวศึกษา
รับรอง

โครงการสอบซ่อมเสริ ม
นักเรี ยนนักศึกษาที่มีผล
7. ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. การเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
2 ตามเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา จากผูเ้ รี ยนแรก
1.โครงการสารวจผูส้ าเร็ จ
เข้าของรุ่ น
การศึกษาที่ได้งานทา
8. ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. ประกอบอาชีพอิสระ หรื อ
2 ในปี ที่ผา่ นมาได้งานทา ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ในสถานประกอบการ

ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาตาม โดยภาพรวม
หลักสู ตรเทียบกับแรก
ร้อยละ 70
ภาพรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป

กลยุทธ์
ประกอบอาชีพอิสระ หรื อ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 70

ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้
ร้อยละ 70
งานทา ประกอบอาชีพอิสระ
หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2555

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

โดยภาพรวม
ร้อยละ 75

โดยภาพรวม
ร้อยละ 80

โดยภาพรวม
ร้อยละ 85

โดยภาพรวม
ร้อยละ 90

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

2558

2559

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
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9. สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสมรรถนะทัง่ ไป ละ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

โครงการสารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จ
การศึก

ระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ 75
สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา
ผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จ
การศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

2. ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์
สถานศึกษาให้ครู ใช้และ
พัฒนาหลักสู ตร ฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

ระดับคุณภาพการใช้และ
1. โครงการปรับปรุ ง
คุณภาพการใช้และพัฒนา พัฒนาหลักสู ตรฐาน

2555
มีการสารวจ
ความต้องการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
2558
2559
มีการสารวจ มีการสารวจ
มีการสารวจ มีการสารวจ
ความต้องการ ความต้องการ ความต้องการ ความต้องการ
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สมรรถนะรายวิชา โดย
กาหนดรายวิชาใหม่หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม โดย
ร่ วมกันสถานประกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการหรื อ
ประชาคมเอเซียน

สมรรถนะรายวิชาสอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
2.โครงการสารวจความ ประกอบการ
ต้องการในการพัฒนา
สถานศึกษาได้สารวจความ
หลักสู ตร
ต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตร
3.โครงการทดลองใช้และ สถานศึกษามีการใช้และ
ประเมินผลหลักสู ตร
ประเมินผลหลักสู ตร
หลักสู ตรสมรรถนะ

4.โครงการนาหลักสู ตร สถานศึกษาได้นา
สมรรถนะรายวิชาที่พฒั นา หลักสู ตรสมรรถนะรายวิชา
แล้วไปใช้
ที่พฒั นาแล้วไปใช้อย่างน้อย
โครงการจัดทาแผนการ ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ จานวนสาขางานที่จดั การ
อาชีพ และบูรณาการหลัก เรี ยนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา
กลยุทธ์
2.สถานศึกษาให้ครู จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

โครงการจัดทาแผนการ ร้อยละของครู ที่ดาเนินการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ จัดทาแผนการเรี ยนรู้ที่
อาชีพ และบูรณาการหลัก มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ

ในการ
พัฒนาการใช้
และพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
นาหลักสู ตร
สมรรถนะ
รายวิชาที่พฒั นา
แล้วไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ 50

2555
ร้อยละ 80

ในการ
พัฒนาการการ
ใช้และพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
นาหลักสู ตร
สมรรถนะ
รายวิชาที่
พัฒนาแล้วไปใช้
อย่างน้อยร้อย
ละ 55

ในการ
พัฒนาการใช้
และพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
นาหลักสู ตร
สมรรถนะ
รายวิชาที่พฒั นา
แล้วไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ 60

ในการ
พัฒนาการใช้
และพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
นาหลักสู ตร
สมรรถนะ
รายวิชาที่
พัฒนาแล้วไป
ใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 65

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
2558
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

ในการ
พัฒนาการใช้
และพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
นาหลักสู ตร
สมรรถนะ
รายวิชาที่
พัฒนาแล้วไป
ใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 70
2559
ร้อยละ 100
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สอนที่หลากหลาย มุง่ เน้น เศรษฐกิจพอเพียง
สรรนะอาชีพ และบูรณา ทุกรายวิชา
การคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. สถานศึกษาให้ครู ทาการ 1.โครงการจัดการเรี ยน
สอนตามแผนการจัดการ การสอนตามแผนการ
เรี ยนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค จัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น

บูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ครู จดั การเรี ยนการสอนตาม
แผนการเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ

2555
ร้อยละ 80
ของรายวิชาที่
สอน

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
ร้อยละ 85
ของรายวิชาที่
สอน

2558

2559

ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่
สอน
สอน
สอน
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วิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสรรนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ครู ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นิเทศการสอน วิจัย

กลยุทธ์
4.สถานศึกษาให้ครู แจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลให้ผเู้ รี ยน

สมรรถนะอาชีพและ
การบูรณาการ
2. โครงการให้ครู จดั ทา
สื่ อและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรี ยน
การสอน
3. โครงการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนและ
ทาการบันทึกหลังสอน
4. โครงการอบรม
ปฏิบตั ิการทาวิจยั และและ
นาผลการวิจยั ไปแก้ไข
ปัญหาหรื อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุ ง
คุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ

การบูรณาการ
ครู ดาเนินการจัดทาสื่ อและ
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอน
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ทา
การสอน
สถานศึกษามีการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนและครู
ทาการบันทึกหลังสอน
ครู แต่ละคนจัดทา
วิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา

ร้อยละ 80
ของรายวิชาที่
ทาการสอน
ร้อยละ 80
ของรายวิชาที่
ทาการสอน

ร้อยละ 85 ของ ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
รายวิชาที่ทา
ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่
การสอน
ทาการสอน ทาการสอน ทาการสอน

ร้อยละ 85
ของรายวิชาที่
ทาการสอน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่ ของรายวิชาที่
ทาการสอน ทาการสอน ทาการสอน

ไม่นอ้ ยกว่า 2 – ไม่นอ้ ยกว่า 3 ไม่นอ้ ยกว่า 4 ไม่นอ้ ยกว่า 5
ไม่นอ้ ยกว่า 1 – 3 รายวิชา
– 4 รายวิชา – 5 รายวิชา – 6 รายวิชา
2 รายวิชา

เป้าหมายปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ครู ทุกคนดาเนินการวัดและ ครู ทุกคนวัด
ครู ทุกคนวัด ครู ทุกคนวัด
ครู ทุกคนวัด
ครู ทุกคนวัด
ประเมินผลตามแผนการ
และประเมินผล และ
และประเมินผล และประเมินผล และประเมินผล
เรี ยนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามแผนการ
ประเมินผล ตามแผนการ
ตามแผนการ
ตามแผนการ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
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ทราบใช้วธิ ีการวัดและ
เรี ยนการสอนรายวิชา
ประเมินผลที่หลากหลายที่
เหมาะสม

กลยุทธ์
5.สถานศึกษาคัดเลือก
สถานประกอบการ ส่ ง
ผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตาม
หลักสู ตร นิเทศก่อน

และนาผลไปพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รี ยนต่อไป

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการสารวจและ
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
ในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ ก

สถานศึกษาได้คดั เลือกสถาน
ประกอบการ นิ เทศก่อนและ
ระหว่างการฝึ กงาน มีคู่มือ
การฝึ กงาน

เรี ยนรู้ ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย
โดยผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและ
นาผลไปพัฒนา
สมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

2555
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อนและ
ระหว่างการ

ตามแผนการ
เรี ยนรู้ ด้วย
วิธีที่
หลากหลาย
โดยผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและ
นาผลไป
พัฒนา
สมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

เรี ยนรู้ ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย
โดยผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและ
นาผลไปพัฒนา
สมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อนและ
ระหว่างการ

คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อนและ
ระหว่างการ

เรี ยนรู้ ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย
โดยผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและ
นาผลไปพัฒนา
สมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

เรี ยนรู้ ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย
โดยผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและ
นาผลไปพัฒนา
สมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป

2558

2559

คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อน
และระหว่าง

คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อน
และระหว่าง
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การศึกษา และนิเทศ
วัดผลการฝึ กงานร่ วมกับ
สถานประกอบการ

สัมพันธ์กบั สาขางาน
2. โครงการนิเทศผูเ้ รี ยน
ก่อน – ระหว่างการ
ฝึ กงาน
3. โครงการวัดผลและ
สัมมนาการฝึ กงานร่ วมกับ
สถานประกอบการ

สถานศึกษาได้นิเทศ และมี
การวัดผลและสัมมานาการ
ฝึ กงานร่ วมกับสถาน
ประกอบการ

ฝึ กงาน มีคู่มือ
การฝึ กงาน
และมีการวัดผล
และสัมมานา
การฝึ กงาน
ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุ ง
ต่อไป

ฝึ กงาน มีคู่มือ
การฝึ กงาน
และมีการ
วัดผลและ
สัมมานาการ
ฝึ กงานร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุ ง
ต่อไป

ฝึ กงาน มีคู่มือ
การฝึ กงาน
และมีการ
วัดผลและ
สัมมานาการ
ฝึ กงานร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุ ง
ต่อไป

การฝึ กงาน มี
คู่มือการ
ฝึ กงาน
และมีการ
วัดผลและ
สัมมานาการ
ฝึ กงาน
ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุ ง
ต่อไป

การฝึ กงาน มี
คู่มือการ
ฝึ กงาน
และมีการ
วัดผลและ
สัมมานาการ
ฝึ กงาน
ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
เพือ่ ปรับปรุ ง
ต่อไป

3. ด้ านการบริหารจัดการอาชี วศึกษา
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. สถานศึกษามี
1. โครงการสรรหาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามที่

2555
มีคณะ
กรรมการ

2556
มีคณะ
กรรมการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
มีคณะ
กรรมการ

2558

มีคณะ
กรรมการ

2559
มีคณะ
กรรมการ
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มีการประชุม และปฏิบตั ิ
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย ประเมิน
ความพึงประเมินของ
คณะกรรมการในการ
ปฏิบตั ิร่วมกับสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษา
2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. โครงการประเมิน
คุณภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน

กาหนดในกฎหมาย
พ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554 มี
การประชุม ปฏิบตั ิ
ตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
และการปฏิบตั ิงาน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2. สถานศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากร

สถานศึกษา มี
การประชุม
ปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ใน
กฎหมาย
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉลี่ย 4.00

2555
สถานศึกษามี
มีสถานศึกษา
1. โครงการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การศึกษามีแผนปฏิบตั ิ คุณภาพ
2.โครงการจัดทา
การประจาปี ที่
การศึกษามี

สถานศึกษา มี
การประชุม
ปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.25

สถานศึกษา มี
การประชุม
ปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ใน
กฎหมาย
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉลี่ย 4.50

สถานศึกษา มี
การประชุม
ปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.75

เป้าหมายปี การศึกษา
2556
2557
2558
มีสถานศึกษา
มีสถานศึกษา มีสถานศึกษา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
มีแผนปฏิบตั ิการ การศึกษามี
มีแผนปฏิบตั ิการ

สถานศึกษา มี
การประชุม
ปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ใน
กฎหมาย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 5.00

2559
มีสถานศึกษา
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
มีแผนปฏิบตั ิการ
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ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน
ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล ปรับปรุ ง และ
รายงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

แผนปฏิบตั ิการประจาปี
55
3.โครงการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

3.พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก

1. โครงการกาหนด
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษามีอตั
ลักษณ์ตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์การ

4.โครงการจัดทารายงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ดาเนินการ
ตามแผนฯ
สถานศึกษามีการการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุ ง
สถานศึกษามีการ
จัดทารายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ
ดาเนินการตาม
แผนฯ มีการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล
และเสนอ
ข้อเสนอแนะ
มีการจัดทา
รายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

ประจาปี ที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ
ดาเนินการตาม
แผนฯ มีการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
เสนอ
ข้อเสนอแนะ
มีการจัดทา
รายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี ที่
ประจาปี ที่
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
ดาเนินการตาม
ดาเนินการตาม แผนฯ มีการ
แผนฯ มีการ ติดตาม
ติดตาม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ประเมินผล
เสนอ
และเสนอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ มีการจัดทา
มีการจัดทา
รายงานตาม
รายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี
ประจาปี
เป้าหมายปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
มีอตั ลักษณ์ของ มีอตั ลักษณ์ของ มีอตั ลักษณ์ของ มีอตั ลักษณ์ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
มีแผนการ
มีแผนการพัฒนา มีแผนการ
มีแผนการพัฒนา
พัฒนา
สถานศึกษาให้ พัฒนา
สถานศึกษาให้

ประจาปี ที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ
ดาเนินการตาม
แผนฯ มีการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
เสนอ
ข้อเสนอแนะ
มีการจัดทา
รายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

2559
มีอตั ลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มีแผนการพัฒนา
สถานศึกษาให้
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คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วม

สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3. โครงการการ
ประเมินผลการดาเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์

จัดตั้งสถานศึกษา
สถานศึกษาได้มีการ
พัฒนาสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยทุกครู
และทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
สถานศึกษามี
การประเมินผลการ
ดาเนิน
การพัฒนาสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนาต่อไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

4.ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
บริ หารงานตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
โดยใช้ภาวะผูน้ า การมี

1.โครงการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2.โครงการจัดประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยน

สถานศึกษามีการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
มีการจัดประชุม

สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ดาเนินการตาม
แผน และมี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป

สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วม
ดาเนินการตาม
แผน และมี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป

2555

2556

มีการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด

มีการดาเนินงาน
ตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด

สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ดาเนินการตาม
แผน และมี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป

สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วม
ดาเนินการตาม
แผน และมี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
มีการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด

สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วม
ดาเนินการตาม
แผน และมี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป

2558

2559

มีการดาเนินงาน
ตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด

มีการดาเนินงาน
ตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด
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ส่ วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
นักศึกษาและผูม้ ีส่วน
ประเมินผลการบริ หารโดย เกี่ยวข้องภาคเรี ยนที่ 1
คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคเรี ยนที่ 2
3.โดรงการพัฒนา
สถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง
4. โครงการประเมินผล
การบริ หารและภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคเรี ยน
เพื่อการพัฒนา
มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง
มีผลการประเมิน
การบริ หารและภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

5. สถานศึกษามีระข้อมูล
สารสนเทศและระบบ
สารองข้อมูล มีขอ้ มูล
พื้นฐาน 9 ประเภทข้อมูล

1.โครงการจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
ระบบสารองเพื่อป้ องกัน
การสู ญหาย

สถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐาน 9 ประเภท ที่
สมบูรณ์และระบบ

มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและ
ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุก
ภาคเรี ยน
มีการพัฒนา
สถานศึกษา
มีผลการ
ประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารเฉลี่ย
4.25

มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคเรี ยน
มีการพัฒนา
สถานศึกษา
มีผลการประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารเฉลี่ย
4.50

มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและ
ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุก
ภาคเรี ยน
มีการพัฒนา
สถานศึกษา
มีผลการ
ประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารเฉลี่ย
4.60

มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคเรี ยน
มีการพัฒนา
สถานศึกษา
มีผลการประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารเฉลี่ย
4.75

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน 9
ประเภทมีระบบ

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน 9
ประเภทมีระบบ

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน 9
ประเภทมีระบบ

มีการจัดประชุม
ผูป้ กครองและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคเรี ยน
มีการพัฒนา
สถานศึกษา
มีผลการประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารเฉลี่ย
4.80

2558

2559

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน 9
ประเภทมีระบบ

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน 9
ประเภทมีระบบ
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ทัว่ ไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงานข้อมูล
บุคลากรข้อมูล
งบประมาณ/การเงิน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ครุ ภณั ฑ์ อาคารสถานที
และข้อมูลจังหวัด มีกา
เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ
เป็ นปัจจุบนั ทุกคนสามารถ
ใช้ประโยชน์ มีการประเมิน
ความพึงพอใจ การบริ หาร
จัดการระบบข้อมูล
โดยครู และผูเ้ รี ยน

สารองเพื่อป้ องกันการ
สู ญหาย
มีการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ น
ปัจจุบนั ถูกต้อง

สารองป้ องกัน
การสู ญหาย
2.โครงการพัฒนา
มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและเป็ น
อย่างต่อเนื่องและ
ปัจจุบนั
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
มีผลการประเมิน
3.โครงการประเมินความ ามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
พึงพอใจในการบริ หาร
ความพึงพอใจการ
จัดการระบบสารสนเทศ บริ หารจัดการระบบ การบริ หาร
ของสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศโดย จัดการระบบ
ครุ และผูเ้ รี ยน
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้ รี ยน 4.00

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

6. สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการบริ หารความเสี่ ยง
5. ด้าน 1. ด้านความ
ปลอดภัย 2. ด้านทะเลาะ
วิวาท 3. ด้าน

1.โครงการวิเคราะห์และ
จัดทาแผนงานบริ การ
ความเสี่ ยง ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพ

สถานศึกษามีแผนงาน
บริ หารความเสี่ ยง 5
ด้านเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน 1. ด้าน
ความปลอดภัย 2. ด้าน

สารองป้ องกัน
การสู ญหาย
มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้ รี ยน 4.25

2555

2556

มีแผนงาน
บริ หารความ
เสี่ ยง 5 ด้าน
เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน

มีแผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5
ด้านเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
การดาเนินการ

สารองป้ องกัน
การสู ญหาย
มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้ รี ยน 4.50

สารองป้ องกัน
การสู ญหาย
มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้ รี ยน 4.75

สารองป้ องกัน
การสู ญหาย
มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยครุ และ
ผูเ้ รี ยน 4.90

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

มีแผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5 ด้าน
เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน
การดาเนินการตาม

มีแผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5
ด้านเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
การดาเนินการ

มีแผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5
ด้านเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
การดาเนินการ
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เสพติด 4. ด้านสังคม 5.
ด้านการพนัน 6. ด้านการ
มัว่ สุ ม

ติด ด้านสังคม และด้าน
การพนันและการมมัว่ สุ ม
2. โครงการประเมินผล
การดาเนินงานตาม
แผนงานบริ หารความ
เสี่ ยง

ทะเลาะวิวาท
3. ด้านสิ่ งเสพติด 4.
ด้านสังคม
5. ด้านการพนันและ
การมัว่ สุ ม
การดาเนินการตาม
แผน
มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานบริ หารความ
เสี่ ยงลดลง และนาผล
ไปปรับปรุ งแก้ไข

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

7. สถานศึกษามีการ
ปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน มีครู ที่
ปรึ กษา มีระบบเครื อข่า
ผูป้ กครองเพื่อร่ วมกับดูแล
ผูเ้ รี ยน ให้ทุนการศึกษา มี

1.โครงการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา
2. โครงการแต่งตั้งครู ที่
ปรึ กษาและการจัดให้
ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา

การดาเนินการ
ตามแผน
บริ หาร
ความเสี่ ยง
มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง
ลดลง 3 ด้าน
และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข

2555
สถานศึกษามีการ
มีการปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศนักเรี ยน นักเรี ยนนักศึกษา
นักศึกษาวันเปิ ดภาค วันเปิ ดภาคเรี ยน
เรี ยนใหม่
ใหม่
มีการแต่งตั้งครู ที่
มีการแต่งตั้งครู ที่

ตามแผนบริ หาร
ความเสี่ ยง
มีการประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
บริ หารความเสี่ ยง
ลดลง 3 ด้าน
และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข

2556
มีการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา
วันเปิ ดภาคเรี ยน
ใหม่
มีการแต่งตั้งครู ที่

ตามแผนบริ หาร
ความเสี่ ยง
มีการประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
บริ หารความเสี่ ยง
ลดลง 4 ด้าน
และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข

แผนบริ หาร
ความเสี่ ยง
มีการประเมินผล
การดาเนินงานตาม
แผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยงลดลง 5
ด้าน และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
2558
มีการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา นักเรี ยนนักศึกษา
วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเปิ ดภาคเรี ยน
ใหม่
ใหม่
มีการแต่งตั้งครู ที่ มีการแต่งตั้งครู ที่

ตามแผนบริ หาร
ความเสี่ ยง
มีการประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
บริ หารความเสี่ ยง
ลดลงทุก ๆ ด้าน
และนาผลไป
ปรับปรุ งแก้ไข

2559
มีการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา
วันเปิ ดภาคเรี ยน
ใหม่
มีการแต่งตั้งครู ที่
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ระบบดูแลกลุ่มเสี่ ยงและ
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ

3. โครงการจัดตั้งระบบ
เครื อข่ายผูป้ กครอง
4.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
5.โครงการส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศในแต่ละ
สาขา

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแลผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 15
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มีความเป็ น
เลิศในสาขางานต่าง
ๆ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

8. สถานศึกษาพัฒนา ดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์
และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
และประเมินผลความพึง

1.โครงการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทศั น์ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีภูมิทศั น์
และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยนการสอน
2.โครงการพัฒนาดูแลการ มีอาคาร ห้องเรี ยน
ใช้อาคารสถานที่
ห้องปฏิบตั ิการโรง

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 15
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มีความ
เป็ นเลิศในสาขา
งานต่าง ๆ

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 20
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มี

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 25
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มี

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 30
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มี

ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ วัน
มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อ
ช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
มีการมอบน
การศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 35
ของผูร้ ้องขอ
มีผเู้ รี ยนที่มี

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

มีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อ
ต่อการเรี ยนการ
สอน
มีอาคาร

มีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยนการ
สอน
มีอาคาร

มีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยนการ
สอน
มีอาคาร

มีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อ
ต่อการเรี ยนการ
สอน
มีอาคาร

มีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยนการ
สอน
มีอาคาร

79

พอใจ แล้วนาไปปรับปรุ ง ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
การบริ หารจัดการ โดยการ โรงฝึ กงาน และศูนย์วทิ ย
มีส่วนร่ วมของครู และ
บริ การ
ผูเ้ รี ยน
3. โครงการประเมินความ
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์
และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ย
บริ การ

ฝึ กงาน ศูนย์วทิ ย
บริ การเหมาะสม
ทันสมัย

ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ
มีผลการประเมินความ เหมาะสม
พึงพอใจ และนาผล ทันสมัย
การประเมินไป
มีผลการ
ปรับปรุ งต่อไป
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉลี่ย 3.75 และ
นาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

9. สถานศึกษาจัดหา และ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครู ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา ประเมินผล
ความพึงพอใจของครู และ

1.โครงการจัดหาและการ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์ ตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
2.โครงการประเมินความ

สถานศึกษามีวสั ดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและทันสมัย
สาหรับผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมินความ

ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ
เหมาะสม
ทันสมัย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.00
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ
เหมาะสม
ทันสมัย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.50
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ
เหมาะสม
ทันสมัย
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจโดย
เฉลี่ย 4.75 และ
นาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ
เหมาะสม
ทันสมัย
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.90
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2555

2558

2559

มีวสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยน

สถานศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยสาหรับ

สถานศึกษามีวสั ดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยน

สถานศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัย

สถานศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยสาหรับ
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บุคลากรทางการศึกษาและ พึงพอใจต่อการจัดหา การ พึงพอใจ โดยเฉลี่ย
ผูเ้ รี ยน
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ 3.51-5.00 และนาผล
และคอมพิวเตอร์
การประเมินไป
ปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการต่อไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

10. สถานศึกษาพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านวิชาการ/
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้ทุนวิจยั
โครงการแลกเปลี่ยนครู

1.โครงการฝึ กอบรมด้าน
วิชาการ/วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั /งาน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ โดย
เฉลี่ย 4.25 และ
นาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

ผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.50
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

2555

2556

สถานศึกษาได้มีการ ร้อยละ 75
พัฒนาฝึ กอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
มีการมอบนการศึกษา ร้อยละ 5
ทุนวิจยั /งาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 10

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.75
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
ร้อยละ 85

ร้อยละ 15

สาหรับผูเ้ รี ยน
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ โดย
เฉลี่ย 4.80
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

2558
ร้อยละ 90

ร้อยละ 20

ผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 4.90
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

2559
ร้อยละ 95

ร้อยละ 25
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กันสถานศึกษาอื่น และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม และส่ งเสริ ม
ให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง

สร้างสรรค์แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.โครงการแลกเปลี่ยน
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานอื่น
4.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ที่เหมาะสมแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
5.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู ฯ ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการวิชาชีพหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

สร้างสรรค์ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีการแลกเปลี่ยน
ครู และบุคลากร
ร้อยละ 5
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานอื่น
มีพฒั นาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75
แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านสุ ข
ภาวะทางกาย ทาง
อารมณ์ ทางสังคม
ทางจิตและวิญญาณ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

ร้อยละ 8

ร้อยละ 10

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

2555

2556

มีการส่ งเสริ ม
ร้อยละ 10
สนับสนุนให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประกาศเกียรติ
คุณ

ร้อยละ 15

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
ร้อยละ 20

ร้อยละ 12

ร้อยละ 90

ร้อยละ 15

ร้อยละ 95

2558

2559

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30
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กลยุทธ์
11. สถานศึกษามี
งบประมาณและการเงิน
สอดคล้องกันแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการ
สอน บริ การทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ อสาหรับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีการ
จัดสรรค่าวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการเรี ยน
การสอนที่เพียงพอ
และทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยน

2555
ร้อยละ 10 ของ
งบดาเนินการ

2556
ร้อยละ 11 ของ
งบดาเนินการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
ร้อยละ 12 ของ
งบดาเนินการ

2558
ร้อยละ 13 ของ
งบดาเนินการ

2559
ร้อยละ 14 ของ
งบดาเนินการ
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และวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนจัดทาและประกวด
นวัตกรรม ส่ งประดิษฐ์
หรื องานวิจยั และ
ดาเนินการด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก

2.โครงการจัดหารายได้
จากผลผลิตผลงานจากการ
ใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยน
การสอน
3.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ อสาหรับ
การบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
4.โครงการจัดสรร
งบประมาณให้ครู และ
ผูเ้ รี ยนจัดทาและจัด
ประกวดผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั

มีผลผลิตจากการใช้
วัสดุฝึก

ร้อยละ 25 ของ ร้อยละ 26 ของ
ค่าวัสดุฝึก
ค่าวัสดุฝึก

มีการจัดสรรค่าวัสดุ
ร้อยละ 1 ของ
อุปกรณ์สื่อสาหรับการ งบดาเนินการ
บริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
มีการจัดสรร
งบประมาณสร้าง
ผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของครู หรื อ

2555
ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

ร้อยละ 27 ของ
ค่าวัสดุฝึก

ร้อยละ 28 ของ ร้อยละ 29 ของ
ค่าวัสดุฝึก
ค่าวัสดุฝึก

ร้อยละ 1.50 ของ ร้อยละ 2.00 ของ ร้อยละ 2.50
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
ของ
งบดาเนินการ

2556
ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

2558
ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

ร้อยละ 3.00 ของ
งบดาเนินการ

2559
ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ
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5.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้านปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

12. สถานศึกษาระดม
1.โครงการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครื อข่ายใน อาชีวศึกษาในประเทศ
ประเทศ ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาน
2.โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผูเ้ รี ยน
มีการจัดสรร
ร้อยละ
งบประมาณด้าน
5 ของ
ปลูกฝังจิตสานึกและ งบดาเนินการ
เสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพล
โลกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของบดาเนินกา

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายในประเทศ

มีการจัดหาเชิญ

ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

2555

2556

มีการระดม
ทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ

ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

ร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ

มีการระดม
ทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ

มีการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ
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ประกอบการ งบประมาณ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรับแก้ไขต่อไป

ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา
ท้อง และสถานประกอบ
มาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
3.โครงการร่ วมกันจัด
อาชีวศึกษาในระบบปกติ
และทวิภาคีกบั สถาน
ประกอบการในประเทศ
4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
สถานประกอบการและ
สถานศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการประเมินผล
การระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีศึกษากับ
เครื อข่ายในประเทศ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาท้อง แลสถาน
ประกอบมาให้ความรู้
แก่ผเู ้ รี ยน
มีความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการใน
การจัดการศึกษากับ
มีการระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา

ร้อยละ 80 ของ
สาขางาน

ร้อยละ 85 ของ
สาขางาน

ร้อยละ 90 ของ
สาขางาน

ร้อยละ 95 ของ
สาขางาน

ร้อยละ 100 ของ
สาขางาน

25 แห่ง

30 แห่ง

35 แห่ง

45 แห่ง

45 แห่ง

5 รายการ
เช่น วัสดุ
อุปกรณ์
ครู ภณั ฑ์
บุคลากร
การเงิน

5 รายการ
เช่น วัสดุ
อุปกรณ์
ครู ภณั ฑ์
บุคลากร
การเงิน

5 รายการ
เช่น วัสดุ
อุปกรณ์
ครู ภณั ฑ์
บุคลากร
การเงิน

5 รายการ
เช่น วัสดุ
อุปกรณ์
ครู ภณั ฑ์
บุคลากร
การเงิน

5 รายการ
เช่น วัสดุ
อุปกรณ์
ครู ภณั ฑ์
บุคลากร
การเงิน

เป้าหมายปี การศึกษา
2555
2556
2557
มีการ
มีการประเมินผล
มีการประเมินผลการ มีการ
ระดมทรัพยากรในการ ประเมินผลการ ประเมินผลการ การระดม
จัดการอาชีศึกษากับ ระดมทรัพยากร ระดมทรัพยากร ทรัพยากรในการ
เครื อข่ายในประเทศ ในการจัดการ ในการจัดการอา จัดการอาชีศึกษา
เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
อาชีศึกษากับ ชีศึกษากับ
กับเครื อข่ายใน
ต่อไป
เครื อข่ายใน
เครื อข่ายใน
ประเทศ หรื อ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2558

2559
มีการประเมินผล
มีการ
ประเมินผลการ การระดม
ระดมทรัพยากร ทรัพยากรในการ
ในการจัดการอา จัดการอาชีศึกษา
ชีศึกษากับ
กับเครื อข่ายใน
เครื อข่ายใน
ประเทศ หรื อ
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ประเทศ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป

ประเทศ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป

ต่างประเทศเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป

ประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ
เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขต่อไป

ต่างประเทศ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป

4. ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. บริ การวิชาชีพที่
เหมาะสมตามความ
ต้องการของชุมชน สังคม
องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อการพัฒนา

1. โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
2. โครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อน

เป้าหมายปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
สถานศึกษามีโครงการ มีโครงการ ที่
มีโครงการ ที่
มีโครงการ ที่ มีโครงการ ที่
ที่ให้บริ การวิชาชีพ
ให้บริ การ
ให้บริ การวิชาชีพ ให้บริ การ
ให้บริ การวิชาชีพ
และส่ งเสริ มความรู ้ใน วิชาชีพและ
และวิชาการ
วิชาชีพและ
และวิชาการ
การพัฒนาชุมชนและ วิชาการส่ งเสริ ม ส่ งเสริ มความรู ้ วิชาการส่ งเสริ ม ส่ งเสริ มความรู ้
ท้องถิ่น และกิจกรรม/ ความรู้ในการ
ในการพัฒนา
ความรู้ในการ ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2559
มีโครงการ ที่
ให้บริ การวิชาชีพ
และวิชาการ
ส่ งเสริ มความรู ้
ในการพัฒนา
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ประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. จัดงบประมาณเพื่อการ
บริ การวิชาชีพอย่างเป็ น
ระบบและสอดคล้องกัน
แผนการบริ การวิชาชีพที่
กาหนด

กลยุทธ์

3.การบริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพต่อชุมชนและ
สังคมของสาขางานต่าง ๆ
โครงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
บริ การวิชาชีพสู่ ชุมชน

โครงการบริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนสาขางานละ
ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ/ กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
มีครู ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
โครงการกิจกรรม

3. มีการประเมินความพึง

โครงการประเมินความพึง ผลการประเมินความ
พอใจของผูร้ ับบริ การทาง พึงพอใจของ

พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
และวิชาชีพฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ
เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ในแต่ละสาขา
งาน 2
โครงการ

ชุมชนและ
ท้องถิ่น และ
วิชาชีพฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน
2 โครงการ

พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
และวิชาชีพฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ
เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ในแต่ละสาขา
งาน 3
โครงการ

ชุมชนและ
ท้องถิ่น และ
วิชาชีพฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน
งาน 3 โครงการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2555
2556
2557
มีครู ผูเ้ รี ยนเข้า มีครู ผูเ้ รี ยนเข้า
มีครู ผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมโครงการ/ ร่ วมโครงการ/
ร่ วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อย กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ
ละ 60
60
65
ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

2558
มีครู ผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ
65
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

ชุมชนและ
ท้องถิ่น และ
วิชาชีพฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
แต่ละสาขางาน
งาน 3
โครงการ

2559
มีครู ผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ
70
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
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พอใจของผูร้ ับบริ การ

วิชาการและวิชาชีพ

ผูร้ ับบริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ของผูร้ ับบริ การ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพได้
คะแนะเฉลี่ย
3.75

ของผูร้ ับบริ การ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพได้คะแนะ
เฉลี่ย 4.00

ของผูร้ ับบริ การ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพได้คะแนะ
เฉลี่ย 4.25

ของผูร้ ับบริ การ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพได้คะ
แนะเฉลี่ย 4.50

ของผูร้ ับบริ การ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพได้คะ
แนะเฉลี่ย 4.75

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

5. ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย

กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3
และระดับชั้น ปวส. 2
จัดทาโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดทา
โครงการสิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

ผูเ้ รี ยนมีผลงาน
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ตามรายวิชา

2555
ระดับ ปวช.
3 คน : ชิ้น
ระดับ ปวส.
2 คน : ชิ้น

ระดับ ปวช.
3 คน : ชิ้น
ระดับ ปวส.
2 คน : ชิ้น

ระดับ ปวช.
3 คน : ชิ้น
ระดับ ปวส.
2 คน : ชิ้น

ระดับ ปวช.
3 คน : ชิ้น
ระดับ ปวส.
2 คน : ชิ้น

ระดับ ปวช.
3 คน : ชิ้น
ระดับ ปวส.
2 คน : ชิ้น
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สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องาน จัดให้
มีการประกวด แสดง
เผยแพร่ และใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา ระดับ
ชุมชน จังหวัด

กลยุทธ์

ตามรายวิชาโครงการของ
ผูเ้ รี ยน
2.โครงการจัดประกวด
และใช้ประโยชน์ผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ตามรายวิชาโครงการของ
ผูเ้ รี ยน
3.โครงการเผยแพร่ ผลงาน
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
โครงการของผูเ้ รี ยนต่อ
สาธารณะชน

โครงการตามเกณฑ์
เฉลี่ย ปวช. 3 คน : ชิ้น
ปวส. 2 คน : ชิ้น
มีการประกวดผลงาน
และใช้ประโยชน์

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อย
ละ 50 ของ
ผลงานทั้งหมด

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ
60 ของผลงาน
ทั้งหมด

มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 35 ของ
ผลงานทั้งหมด
เป้าหมายปี การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
2555
2556
2557
สถานศึกษามีการนา ระดับชุมชน
ระดับชุมชน
ระดับชุมชน
4. โครงการนาผลงาน
ผลงานไปใช้
จังหวัด ภาค
จังหวัด ภาค และ จังหวัด ภาค และ
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์
ประโยชน์ระดับชุมชน และชาติ ร้อยละ ชาติ ร้อยละ 7
ชาติ ร้อยละ 10
งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั โครงการไปใช้ จังหวัด ภาค และชาติ 5 ของผลงาน ของผลงาน
ของผลงาน
ประโยชน์ในระดับชุมชน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
มีการเผยแพร่ ผลงาน
ต่อสาธารณะชนร้อย
ละ 25 ของผลงาน
ทั้งหมด

มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 25 ของ
ผลงานทั้งหมด

มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 30 ของ
ผลงานทั้งหมด

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ
70 ของผลงาน
ทั้งหมด

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อย
ละ 80 ของ
ผลงานทั้งหมด

มีการประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ร้อยละ
90 ของผลงาน
ทั้งหมด

มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 40 ของ
ผลงานทั้งหมด

มีการเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ 45 ของ
ผลงานทั้งหมด

2558
ระดับชุมชน
จังหวัด ภาค
และชาติ ร้อยละ
15 ของผลงาน
ทั้งหมด

2559
ระดับชุมชน
จังหวัด ภาค
และชาติ ร้อยละ
20 ของผลงาน
ทั้งหมด
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กลยุทธ์
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนครู
จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั
จัดประกวด แสดง
เผยแพร่ และนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดทา
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู

ครู ทุกคนมีผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั

2.โครงการจัดประกวด
ผลงานนวัตกรรม

มีการประกวดและนา

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

ครู ทุกคนมี
ผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

ครู ทุกคนมี
ผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั

ครู ทุกคนมี
ผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั

ร้อยละ 75 ของ

2558

2559

ครู ทุกคนมี
ผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

ครู ทุกคนมี
ผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั

ร้อยละ 90 ของ
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ชุมชน จังหวัด

สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของ
ครู และนาไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
3. โครงการเผยแพร่
ผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของ
ครู ต่อสาธารณชน
4. โครงการนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั ของครู ไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน

ผลงานของครู ไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 80 ของ
ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 50 ของ
มีการนาผลงานของครู ผลงานทั้งหมด ร้อยละ 50 ของ
ไปเผยแพร่ ต่อ
ผลงานทั้งหมด
สาธารณะชน
ร้อยละ 5 ของ
มีการนาผลงานของครู ผลงานทั้งหมด ร้อยละ 7 ของ
ผลงานทั้งหมด
ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
6. ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
กลยุทธ์
1 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคน
เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม
ปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ
เทินทูนพระมหากษัตริ ย ์

2.โครงการส่ งเสริ มการ

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2555

สถานศึกษามีโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 2
กิจกรรมปลูกฝัง
โครงการ
จิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทินทูน
พระมหากษัตริ ย ์
มีโครงการส่ งเสริ ม
ไม่นอ้ ยกว่า 1

2556

ร้อยละ 875 ของ
ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 50 ของ
ผลงานทั้งหมด

ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 95 ของ
ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 50 ของ
ผลงานทั้งหมด ร้อยละ 50 ของ
ผลงานทั้งหมด

ร้อยละ 12 ของ
ร้อยละ 10 ของ ผลงานทั้งหมด ร้อยละ 15 ของ
ผลงานทั้งหมด
ผลงานทั้งหมด

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2

ไม่นอ้ ยกว่า 2

ไม่นอ้ ยกว่า 1

ไม่นอ้ ยกว่า 2
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การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา
ศิลปะ และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องภายนอก

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
3. โครงการทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. ครู และบุคลากรทางการ 1.โครงการปลูกจิตสานึก
ศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคน
ด้านการอนุรักษ์
เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม สิ่ งแวดล้อม
ปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การประเมินความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายนอก

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
มีโครงการทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ

มีค่าเฉลี่ย 3.75

มีค่าเฉลี่ย 4.00

มีค่าเฉลี่ย 4.40

มีค่าเฉลี่ย 4.60

มีค่าเฉลี่ย 4.80

2555

สถานศึกษามีโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 5
ปลูกจิตสานึกด้านการ โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมทุกคน
ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ

2556
ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ

เป้าหมายปี การศึกษา
2557
ไม่นอ้ ยกว่า 6
โครงการ

2558
ไม่นอ้ ยกว่า 6
โครงการ

2559
ไม่นอ้ ยกว่า 6
โครงการ
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2. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

กลยุทธ์
3. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคน
เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการ
และการประเมินความพึง
พอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ภายนอก

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการด้านการกีฬา
และนันทนาการ

2.โครงการประเมินความ

มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลักษณ์ ในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

มีค่าเฉลี่ย 3.75

2555

สถานศึกษามีโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 5
ด้านการกีฬาและ
โครงการ
นันทนาการ โดยครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยนทุก
คนเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า
5 โครงการ
มีการประเมินผลความ มีคา่ เฉลี่ย .3.75

มีค่าเฉลี่ย 4.00

2556

มีค่าเฉลี่ย 4.40

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

มีค่าเฉลี่ย 4.60

2558

มีค่าเฉลี่ย 4.80

2559

ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 6
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 56
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 7
โครงการ

มีค่าเฉลี่ย 4.00

มีค่าเฉลี่ย 4.40

มีค่าเฉลี่ย 4.60

มีค่าเฉลี่ย 4.80
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กลยุทธ์
4. ให้ความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน
โดยทุกคนมีส่วนร่ วม และ
มีการประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุ ง พร้อมทั้ง

พึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ในการส่ งเสริ มด้านกีฬา
และนันทนาการ

พึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลักษณ์ ในการ
ส่ งเสริ มด้านกีฬาและ
นันทนาการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

1.โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้ รี ยน
2.โครงการ การบริ หาร

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นอย่างดี
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
มีแผนงาน โครงการ

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเข้าความ
เข้าใจใน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
นาไปใช้

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเข้าความ
เข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงนาไปใช้
ประโยชน์
มี การบริ หาร

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเข้าความ
เข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงนาไปใช้
ประโยชน์
มี การบริ หาร

2558

2559

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเข้าความ
เข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นาไปใช้
ประโยชน์

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความเข้าความ
เข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงนาไปใช้
ประโยชน์
มี การบริ หาร
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ประเมินความพึงพอใจของ จัดการสถานศึกษา ตาม
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม

การบริ หารจัดการ
สถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม
3. โครงการประเมินความ ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง พึงพอใจ ของ
ภายนอกที่มีต่อการปลูกฝัง ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกง
จิตสานึกด้านปรัชญา
มีผลการประเมิน
เศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์
มี การบริ หาร
จัดการ
สถานศึกษา
ตามหลัก
ปรัชญา ฯโดย
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มี
ส่ วนร่ วม
โดยเฉลี่ย 3.75

จัดการ
สถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญา ฯ
โดยครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้ รี ยน
มีส่วนร่ วม

จัดการ
สถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญา ฯ
โดยครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้ รี ยน
มีส่วนร่ วม

มี การบริ หาร
จัดการ
สถานศึกษา
ตามหลัก
ปรัชญา ฯโดย
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มี
ส่ วนร่ วม

จัดการ
สถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญา ฯ
โดยครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผูเ้ รี ยน มีส่วน
ร่ วม

โดยเฉลี่ย 4.00

โดยเฉลี่ย 4.30

โดยเฉลี่ย 4.60

โดยเฉลี่ย 4.80

7. ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก ใช้เป็ น
แนวทางในการ

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

มีแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้

มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วน
ร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ น

มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วน
ร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ น

2558

2559

มีแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ น

มีแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ น
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ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

กลยุทธ์

2. โครงการจัดทาประกัน
คุณภาพภายใน

ดาเนินงาน
มีการจัดทาประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงานประจาปี
ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

3. โครงการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
4. โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี

มีโครงการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
มีการจัดทารายงาน

เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน
มีการจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงาน
ประจาปี ต่อไป

แนวทางในการ
ดาเนินงาน
มีการจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงาน
ประจาปี ต่อไป

แนวทางในการ
ดาเนินงาน
มีการจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงาน
ประจาปี ต่อไป

แนวทางในการ
ดาเนินงาน
มีการจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงาน
ประจาปี ต่อไป

แนวทางในการ
ดาเนินงาน
มีการจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การรายงาน
ประจาปี ต่อไป

2555

2556

เป้าหมายปี การศึกษา
2557

2558

2559

มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่ อง
มีการจัดทา
รายงาน
ประจาปี

มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการจัดทา
รายงานประจาปี
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี

มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการจัดทา
รายงานประจาปี
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี

มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการจัดทา
รายงานประจาปี
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี

มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการจัดทา
รายงานประจาปี
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี
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ประจาปี อย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ ปี
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
จากผลการประเมิน
จากการแนะตาของผล
คุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ภายในและภายนอก
6. โครงการตรวจสอบผล มีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ น
คุณภาพการดาเนินงาน
เกณฑ์ ดี จานวน 24 –
ตามมาตรฐานการ
29
ตัวบ่งชี้
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ต่อเนื่องทุก ๆ ปี
มีการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาจาก
การแนะตาของ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก
มีผลตัวบ่งชี้อยู่
ในเกณฑ์ ดี
จานวน 24 – 29
ตัวบ่งชี้

มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จากการแนะตา
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก
มีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ น
เกณฑ์ ดี จานวน
24 – 30
ตัวบ่งชี้

มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จากการแนะตา
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก
มีผลตัวบ่งชี้อยูใ่ น
เกณฑ์ ดี จานวน
24 – 31
ตัวบ่งชี้

มีการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาจาก
การแนะตาของ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก
มีผลตัวบ่งชี้อยู่
ในเกณฑ์ ดี
จานวน 30 - 32
ตัวบ่งชี้

มีการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาจากการ
แนะตาของผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก
มีผลตัวบ่งชี้อยู่
ในเกณฑ์ ดี
จานวน 30 - 33
ตัวบ่งชี้

98

บทที่ 5 บทบาทหน้ าที่เกีย่ วกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการบริหาร (สถานศึกษา)
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน มีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554 ดังนี้
(๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของวิทยาลัยในระบบ
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
(๓) ให้คาแนะนาการบริ หารและการจัดการวิทยาลัย ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วิชาการ กิจกรรมนักเรี ยน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กบั ชุมชน
(๔) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ านวยการ
(๖) ให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงินครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยีส่ ิ บของ
มูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรี ยนในระบบมีอยูข่ ณะนั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารไม่ให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่
ปฏิบตั ิได้ให้แก่วทิ ยาลัยในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกูย้ มื เงินนั้นมิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
การดาเนิ นกิจการวิทยาลัย
(๗) ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ
วิทยาลัย
(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(๙) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนนักศึกษา
(๑๐) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
(๑๑) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการวิทยาลัย
(๑๒) ดาเนิ นการจัดสรรผลกาไรที่ได้จากการดาเนิ นกิจการของโรงเรี ยนในแต่ละปี เข้า
กองทุนส่ งเสริ มโรงเรี ยนในระบบ กองทุนสารอง กองทุนอื่น และจัดสรรให้ผรู ้ ับ
ใบอนุญาต ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๔๕
(๑๓) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรี ยน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของวิทยาลัยในหกสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนกาหนด (มาตรา ๔๗)
(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการดาเนินงานของ
วิทยาลัยตามที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เช่น อนุกรรมการด้านวิชาการ
อนุกรรมการด้านการเงิน อนุกรรมการสาหรับการบริ หารทัว่ ไปและการบริ หารงาน
บุคคล อนุกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
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ด้านต่างๆ เช่น ด้านรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรื อด้านส่ งเสริ มความสัมพันธ์ – ชุมชน
เป็ นต้น
2. ผู้บริหารวิทยาลัย
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ผูอ้ านวยการมี
หน้าที่แลความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนในระบบ
(๒) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนในระบบ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนของโรงเรี ยนในระบบ
(๔) จัดทาทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ
การให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๕) จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสาร
จัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน และหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ให้ผรู้ ับ
ใบอนุญาตแต่งตั้งผูจ้ ดั การคนหนึ่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรี ยนในระบบ
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริ หารงานทัว่ ไปของโรงเรี ยนในระบบ
(๓) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริ หารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของโรงเรี ยนในระบบ และหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
3. ครู
1. สอนศิลปวิทยาให้ แก่ศิษย์ ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่สาคัญสาหรับครู ครู ที่ดีตอ้ งทาการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรี ยน นอกจากนั้นต้องสามารถ
ให้บริ การการแนะแนวในด้านการเรี ยน การครองตน และรักษาสุ ขภาพอนามัย จัดทาและใช้สื่อการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสู ตร การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและ สถานการณ์บา้ นเมืองในปัจจุบนั
2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพทีเ่ หมาะสมให้ แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือกวิชาเรี ยนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครู ตอ้ งคานึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของศิษย์ดว้ ย
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3. พัฒนาและส่ งเสริมความเจริญก้าวหน้ าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่ งมีท้ งั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในหลักสู ตร และกิจกรรมการเรี ยนการสอนนอกหลักสู ตร
4. ประเมินผลความเจริญก้าวหน้ าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พฒั นาและมีความเจริ ญก้าวหน้ามาก
น้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริ ญก้าวหน้าของศิษย์ควรทาอย่างสม่าเสมอ
5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่ านิยมทีด่ ีงามให้ แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็ นผูใ้ หญ่
ที่ดีของสังคมในวันหน้า
6. ปกครองดูแลความทุกข์ สุขของศิษย์
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่ วยงานและสถานศึกษา ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติครู และจรรยาบรรณครู
เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
8. ดูแลสอดส่ องป้องกันภัยพิบัติมิให้ บังเกิดแก่ ทรัพย์ สินของโรงเรียน
9. ปฏิบัติงาน ทางานในหน้ าที่ ทีไ่ ด้ รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
10. สร้ างเสริมสมรรถภาพทางวิชาการให้ แก่ตนเองอย่างสม่าเสมอ
11. รักษาวินัยและประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ ีแก่ ศิษย์ และบุคคลทัว่ ไป
4. ผู้ปกครอง
ผูป้ กครองในฐานะที่อยูใ่ กล้ชิดบุตรหลานมากที่สุด จึงมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจและความสามารถในการเรี ยนรู ้ผปู ้ กครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุ นผูเ้ รี ยนดังนี้
1. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวติ ครอบครัวที่มีความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น
2. ยอมรับในศักยภาพของผูเ้ รี ยน ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ใน
การเลือกแผนการเรี ยน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
3. ให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยน
4. มีส่วนร่ วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสาร่ วมกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา
5. เป็ นที่ปรึ กษาหรื อแนะแนวทางการดาเนินชี วิตที่ดีงามให้กบั ผูเ้ รี ยน
5.ชุ มชน
ชุมชนเป็ นสังคมของการเรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในการ ดูแล ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนใน
แนวทางที่เหมาะสม ดังนั้นชุ มชนควรมีบทบาท ดังนี้
1. เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
2. สอดส่ อง ดูแล ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตรหลานของตนเอง ทั้งด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินโดยไม่แสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน
3. ร่ วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
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4. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และฝึ กงานแก่เด็กและเยาวชนในการเพิ่มพูนประสบการณ์ดา้ นความรู้และ
การงานอาชีพ
5. ติดตามผลการดาเนินงาน สะท้อนปั ญญาและแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนแก่ผปู ้ กครอง ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
6. สถานประกอบการ
สานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2541, หน้า 23) ได้กาหนดไว้วา่ สถานประกอบการที่ร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมีความพร้อมดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูป้ ระกอบการและประกอบกิจการที่ดาเนิ นการฝึ กอาชีพได้
2. มีความพร้อมในการฝึ กอาชีพตามสาขาวิชานั้น
3. สามารถจัดให้มีผคู้ วบคุมการฝึ กและครู ฝึก ทาหน้าที่ประสานงานดูแลการฝึ กอาชีพให้แก่
นักเรี ยนได้
4. สามารถจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการฝึ กอาชีพได้
5. สามารถจัดการฝึ กปฏิบตั ิได้ตลอดระยะเวลา 3 ปี หรื อจนจบหลักสู ตร ปวช.
6. สามารถจัดส่ งบุคลากรเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับสถานศึกษาได้
7. สามารถจัดสวัสดิการ ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิภาพให้แก่นกั เรี ยนที่เข้ารับการฝึ ก
วิทยา งานทวี (2543, หน้า 26) ก็ได้กล่าวไว้วา่ สถานประกอบการที่จดั การอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
จะต้องมีความพร้อมดังนี้
1. จัดทาหลักสู ตรที่ชดั เจนและสอดคล้องกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
2. การประเมินผลการเรี ยนการสอน และจัดทาร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
3. การประเมินผลการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างสม่าเสมอและให้ดาเนิ น
ทุกด้านทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ นักเรี ยนและผูป้ กครอง
ในขณะเดียวกันสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ต้องตระหนักว่า เป็ นเสมือน
สถานศึกษาแห่งที่สองของนักเรี ยน/นักศึกษา จึงต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (สานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี, 2541, หน้า 24-25)
1. การรับนักเรี ยน/นักศึกษา
1.1 แจ้งจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาที่ตอ้ งการรับให้สถานศึกษาทราบ
1.2 ประกาศรับสมัครนักเรี ยน/นักศึกษา
1.3 คัดเลือกและประกาศผล
1.4 ทาสัญญาการฝึ กอาชีพเพื่อการเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาของสถานประกอบการอย่างสมบูรณ์
1.5 ส่ งนักเรี ยน/นักศึกษาที่ทาสัญญาการฝึ กอาชีพแล้ว ไปขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน/ นักศึกษา
ที่สถานศึกษา
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2. จัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมการฝึ กและครู ฝึก
2.1 จัดให้มีผคู ้ วบคุมการฝึ ก ทาหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาและรับผิดชอบดูแลการฝึ ก
อาชีพและอบรมให้แก่นกั เรี ยน/นักศึกษา
2.2 จัดให้มีครู ฝึกทาหน้าที่ฝึกอาชีพและอบรมให้แก่นกั เรี ยน/นักศึกษา
2.3 ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองและสถานศึกษาในการฝึ กอาชีพและดูแลความประพฤติ
ของนักเรี ยน/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ทาสัญญาการฝึ กอาชีพต้องทาสัญญาเป็ นหนังสื อกับนักเรี ยน/นักศึกษา โดยได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรื อผูป้ กครองและในสัญญาการฝึ กต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วนที่เป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
4. จัดการฝึ กอาชีพ
4.1 จัดทาแผนการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการร่ วมกับสถานศึกษา
4.2 จัดให้มีการฝึ กอาชีพให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กที่จดั ทาร่ วมกันกับสถานศึกษา
4.3 จัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการฝึ กอาชีพ
4.4 ดูแลให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยน/นักศึกษาในการบันทึกสมุดรายงานการฝึ กอาชีพและ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
4.5 กาหนดระเบียบข้อปฏิบตั ิในการฝึ กอาชีพให้กบั นักเรี ยน/นักศึกษา
4.6 วัดผลและประเมินผลการฝึ กอาชีพตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการและสถานศึกษากาหนด
ร่ วมกัน
4.7 หากสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ ให้สถานประกอบการจัด การสอน
เพิม่ เติมได้ตามความจาเป็ น
5. ส่ งผูค้ วบคุมการฝึ กและครู ฝึกเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับสถานศึกษา
5.1 เพื่อทาความเข้าใจในหลักการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
5.3 เพื่อจัดทาแผนการเรี ยนและหลักเกณฑ์วดั ผลและประเมินผลการเรี ยน
5.4 เพื่อดาเนินการฝึ กอาชีพให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
5.5 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการฝึ กอาชีพ
6. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของสถานประกอบการทราบถึงการเข้าร่ วม จัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั สถานศึกษา
7. จัดปฐมนิ เทศให้แก่ผปู ้ กครองและนักเรี ยน/นักศึกษา
8. ออกใบรับรองการผ่านงานให้กบั นักเรี ยน/นักศึกษาเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอาชีพและสาเร็ จการศึกษา
สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ (ม.ป.ป., หน้า 2-3) ก็ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการที่จะจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ควรพิจารณาในประเด็นสาคัญ ๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นสถานประกอบการที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหลักสู ตรวิชาชีพนั้น ๆ
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2.
3.
4.
5.

มีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ มีสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านบุคลากร
มีผปู ้ ระสานงาน สามารถจะร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
มีงานต่าง ๆ ที่สามารถให้นกั เรี ยนระบบทวิภาคีได้ฝึกอาชีพอย่างกว้างขวางตาม หลักสู ตร
มีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั ต่อยุคสมัย มีการปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ
6. สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและสภาพทัว่ ๆ ไป ในการฝึ กอาชีพ มีความสะดวกและ
ปลอดภัย
7. การทางานในสถานประกอบการสามารถหมุนเวียนหน้าที่กนั ได้ไม่ประจาอยูต่ รงงานใดงานหนึ่ง
8. การปฏิบตั ิงานมีความยืดหยุน่ สามารถให้นกั เรี ยนระบบทวิภาคีเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
9. มีการดาเนินงานที่คานึงถึงมาตรฐาน คุณภาพและปริ มาณควบคู่กนั ไปโดยตลอด
10. มีนโยบาย แผนงาน ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และความก้าวหน้าในงานอาชีพอยูแ่ ล้ว
7. หน่ วยงานกากับดูแล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๓๘ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดงั นี้
๑. กากับดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ดูวา่ สถานศึกษาได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่หรื อไม่ ในการ
กากับจะต้องปล่อยให้สถานศึกษาปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ไปก่อน ไม่มีอานาจสั่งการได้แล้วดูวา่ การปฏิบตั ิน้ นั เป็ นไป
ตามหน้าที่หรื อไม่ ปฏิบตั ิได้ครบหรื อยัง มีหน้าที่ใดยังไม่ได้ปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ิที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่
ถ้าสถานศึกษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็ถือว่า
สถานศึกษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิแต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผูท้ ี่มีหน้าที่กากับมีหน้าที่
ทักท้วงและรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทราบเพื่อจะได้สั่งการต่อไป
ผูม้ ีหน้าที่กากับ มีหน้าที่ดูวา่ สถานศึกษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยชอบหรื อไม่ถา้ ชอบแล้วก็ไม่มีหน้าที่
พิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่ ต่อไปอีก
๒. จัดตั้ง ยุบ หรื อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ประสาน ส่ งเสริ มและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
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๕. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกิอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่จดั การศึกษาในรู ปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
____________________
เนื่องจากสื่ อมวลชนต่างๆ ได้แสดงบทบาทหน้าที่ทางด้านการศึกษาให้เห็นอย่างเด่นชัดดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์ อดีต
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่ อมวลชนในด้านการศึกษาว่า สื่ อมวลชน นอกจากจะ
ให้ความบันเทิงใจแก่ผรู ้ ับ ซึ่ งเป็ นงานหลักของสื่ อมวลชนแล้ว ยังให้ความรู ้ความคิดแก่ประชาชนได้เป็ นอันมาก
สื่ อมวลชนเปรี ยบเสมือนเป็ นโรงเรี ยนข้างเคียง (Parallel School) ที่สามารถให้การศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยนจากคุณสมบัติดา้ นต่างๆ ของสื่ อมวลชน ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถสรุ ป คุณค่าของ
สื่ อมวลชนด้านการศึกษาได้ดงั นี้ คือ
1. กระตุน้ ความสนใจการรับความรู ้ข่าวสารจากสื่ อมวลชน เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล
แตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีครู บงั คับควบคุม
2. ความเข้าใจเรื่ องราวสื่ อมวลชนโดยทัว่ ไป จะเสนอความรู ้ข่าวสารที่ผรู ้ ับสามารถรับรู ้ และเข้าใจโดยง่าย โดยอาศัย
เทคนิควิธีการต่างๆ
3. อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่สอนได้ยากด้วยวิธีการสอนทัว่ ๆไป
4. คุณค่าของเนื้อหา มีลกั ษณะที่เป็ นคุณค่าสาคัญ 3 ประเภทคือคุณค่ าด้ านการศึกษาของทางตรงและทางอ้อม ให้ท้ งั
ความรู ้ทางวิชาการใหม่ๆ และเจตคติในด้านต่างๆ ( Schramm 1964 : 144) ซึ่ งถือได้วา่ มีความเป็ นจริ งอย่างมากใน
สังคมปัจจุบนั เนื่องจากสื่ อมวลชนต่างๆ ได้แสดงบทบาทหน้าที่ทางด้านการศึกษาให้เห็นอย่างเด่นชัดดร.ก่อ สวัสดิ์
พาณิ ชย์ อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่ อมวลชนในด้านการศึกษาว่า
สื่ อมวลชน นอกจากจะให้ความบันเทิงใจแก่ผรู ้ ับ ซึ่ งเป็ นงานหลักของสื่ อมวลชนแล้ว ยังให้ความรู ้ความคิดแก่
ประชาชนได้เป็ นอันมาก สื่ อมวลชนเปรี ยบเสมือนเป็ นโรงเรี ยนข้างเคียง (Parallel School) ที่สามารถให้การศึกษา
ควบคู่ไปกับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนจากคุณสมบัติดา้ นต่างๆ ของสื่ อมวลชน ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
สามารถสรุ ป คุณค่าของสื่ อมวลชนด้านการศึกษาได้ดงั นี้ คือ
1. กระตุน้ ความสนใจการรับความรู ้ข่าวสารจากสื่ อมวลชน เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล
แตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีครู บงั คับควบคุม
2. ความเข้าใจเรื่ องราวสื่ อมวลชนโดยทัว่ ไป จะเสนอความรู ้ข่าวสารที่ผรู ้ ับสามารถรับรู ้ และเข้าใจโดยง่าย โดยอาศัย
เทคนิค
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บทที่ 6 บทบาทหน้ าที่นักศึกษา
1. ข้อกาหนดที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิ
ระเบียบการแต่งกายของนักเรี ยนระดับ ปวช.
การแต่งกายของนักเรี ยนชาย
1. ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนยาว
2. ผูกเนคไทค์สีกรมท่า
3. ติดเข็มกลัดตราของวิทยาลัยที่เนคไทค์
4. ป้ ายชื่อโลหะสี ดา (ปักชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย) บนหน้าอกข้างขวา
5. กางเกงขายาวสี ดาผ้ามัน (ไม่ใส่ กางแกงยีน)
6. หัวเข็มขัดโลหะตราของโรงเรี ยนและสายเข็มขัดสี ดา
7. รองเท้าหนังสี ดา แบบร้อยเชือกหรื อคัชชูก็ได้ (สวมใส่ ถุงเท้าสี ดาหรื อสี กรมท่า)
การแต่งกายของนักเรี ยนหญิง
1. ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋ าเสื้ อ
2. ผูกคอซองสี กรมท่าและสี แดง
3. ป้ ายชื่อโลหะสี ดา (ปักชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย) บนหน้าอกข้างขวา
4. ติดเข็มกลัดตราของโรงเรี ยนไว้บนป้ ายชื่อ
5. ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรี ยน
6. กระโปรงสี ดาคลุมเข่า ทรงกระบอก (แบบเดียวกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา)
7. หัวเข็มขัดตราของโรงเรี ยนและสายเข็มขัดสี ดา
8. รองเท้านักเรี ยนหัวป้ านมีสายลัดสี ดา
หมายเหตุ 1. นักเรี ยนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง ใส่ เสื้ อฝึ กงานดังนี้
1.1 สาขางานยานยนต์ ใส่ เสื้ อฝึ กงานสี กรมท่า
1.2 สาขางานไฟฟ้ ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์ ใส่ เสื้ อฝึ กงานสี เทา
2. นักเรี ยนสาขางานธุ รกิจสถานพยาบาลชาย หญิง ใส่ เสื้ อฝึ กงานสี ฟ้า
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาระดับ ปวส.
การแต่งกายของนักเรี ยนชาย
1. ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนยาว
2. ผูกเน็คไทค์สีกรมท่า มีตวั อักษร (B - Tech) สี ขาว บนเน็คไทค์
3. ติดเข็มกลัดตราของโรงเรี ยนที่เนคไทค์
4. ป้ ายชื่อโลหะสี ดา (ปักชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย) บนหน้าอกข้างขวา
5. กางเกงขายาวสี ดาผ้ามัน (ไม่ใส่ กางแกงยีน)
6. หัวเข็มขัดโลหะตราของโรงเรี ยนและสายเข็มขัดสี ดา
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7. รองเท้าหนังสี ดา แบบร้อยเชือกหรื อคัชชูก็ได้ (สวมใส่ ถุงเท้าสี ดาหรื อสี กรมท่า)
การแต่งกายของนักเรี ยนหญิง
1. ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋ าเสื้ อ
2. ป้ ายชื่อโลหะสี ดา (ปักชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย) บนหน้าอกข้างขวา
3. ติดเข็มกลัดตราของโรงเรี ยนไว้บนป้ ายชื่อ
4. ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรี ยน
5. กระโปรงสี ดาคลุมถึงน่องขา ทรงกระบอก (แบบเดียวกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา)
6. หัวเข็มขัดตราของโรงเรี ยนและสายเข็มขัดสี ดา
7. รองเท้าส้นสู งคัชชูหุม้ ส้นสี ดา สู งไม่เกิน 1.50 นิ้ว (ไม่ใช้รองเท้าส้นตึกและไม่สวมถุงเท้า)
หมายเหตุ 1. นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง ใส่ เสื้ อฝึ กงานดังนี้
1.3 สาขางานยานยนต์ ใส่ เสื้ อฝึ กงานสี กรมท่า
1.4 สาขางานไฟฟ้ ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์ ใส่ เสื้ อฝึ กงานสี เทา
2. กฎระเบียบวินยั ของวิทยาลัย
นักเรี ยนนักศึกษาต้องรักษาระเบียบวินยั ตามที่บญั ญัติไว้เป็ นข้อปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด นักเรี ยนนักศึกษาผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามถือว่าเป็ นผูก้ ระทาผิดระเบียบวินยั ต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ระเบียบวินยั ของนักเรี ยนนักศึกษากาหนดให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของโรงเรี ยนโดยเคร่ งครัด
2. นักเรี ยนต้องรักษาไว้ซ่ ึ งความสามัคคี ความสงบเรี ยบร้อย ชื่อเสี ยง และเกียรติคุณของโรงเรี ยน
3. นักเรี ยนต้องประพฤติตนให้อยูใ่ นความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรม จริ ยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
4. นักเรี ยนต้องไม่จดั ทา เผยแพร่ หรื อมีไว้ในครอบครองซึ่ งสื่ อ วัสดุ ภาพ สิ่ งพิมพ์ สิ่ งวาด หรื อสิ่ ง
เขียน ที่ลามกอนาจาร หรื อผิดต่อศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่สนับสนุนการกระทาเช่นว่านั้น
5. นักเรี ยนต้องประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน ต้องไม่ประพฤติตนในสิ่ งที่จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยหรื อ
เสี ยหายแก่ตนเอง บิดามารดา ผูป้ กครอง บุคคลอื่น หรื อโรงเรี ยน
6. นักเรี ยนต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยตามระเบียบที่โรงเรี ยนกาหนด เมื่อเข้าชั้นเรี ยนหรื อห้องสอบ
หรื อเมื่อติดต่อกับหน่วยงานในโรงเรี ยน
7. นักเรี ยนต้องไม่สูบบุหรี่ หรื อแสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาที่เข้าชั้นเรี ยนหรื อห้องสอบ หรื อติดต่อ
กับหน่วยราชการหรื อหน่วยงานในโรงเรี ยน
8. นักเรี ยนต้องแสดงความคารวะต่ออาจารย์ และต้องเชื่ อฟังคาสัง่ ตักเตือนของอาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่
ของ
โรงเรี ยน ที่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยชอบ
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9. นักเรี ยนต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลหรื อมาพบคณะกรรมการสอบสวน ไม่ขดั ขืน ไม่กล่าว
ข้อความอันเป็ นเท็จ ไม่ปกปิ ดความจริ ง ต่อผูม้ ีอานาจสอบสวนการกระทาผิดวินยั
10. นักเรี ยนต้องไม่เล่น มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อสนับสนุนการพนันใดๆ
11. นักเรี ยนต้องไม่ลกั ทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตในเรื่ องการเงิน หรื อทาลายทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
หรื อโรงเรี ยน
12. นักเรี ยนต้องไม่ลงลายมือชื่อผูอ้ ื่นปลอมในเอกสาร ปลอมแปลงเอกสารหรื อแก้ไขข้อความในเอกสาร
ที่แท้จริ งเพื่อใช้ หรื อใช้เอกสารเช่นว่านั้น เป็ นหลักฐานต่อโรงเรี ยนหรื อผูอ้ ื่น ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่โรงเรี ยนหรื อผูอ้ ื่น
13. นักเรี ยนต้องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบ หรื อพยายามกระทาการเช่นว่านั้น รวมถึงต้องไม่กระทา
การทุจริ ตอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยนหรื อผูอ้ ื่น
14. นักเรี ยนต้องไม่นาสุ ราเมรัยหรื อของมึนเมาใดๆเข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยน หรื อต้องไม่เสพสุ ราหรื อของ
มึนเมา หรื อเมาสุ ราอาละวาด ภายในบริ เวณโรงเรี ยน
15. นักเรี ยนต้องไม่เสพ มีไว้ในครอบครอง หรื อจาหน่ายจ่ายแจก ซึ่ งสิ่ งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
16. นักเรี ยนต้องไม่พกพา มีไว้ในครอบครอง หรื อนาเข้ามาในโรงเรี ยน ซึ่ งอาวุธ วัตถุระเบิด หรื อสิ่ งผิด
กฎหมาย
17. นักเรี ยนต้องไม่ก่อหรื อมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน ในการทะเลาะวิวาทหรื อทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น
18. นักเรี ยนต้องไม่พดู จาดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทาร้ายร่ างกายอาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยชอบ
19. นักเรี ยนต้องไม่จดั ทา เผยแพร่ หรื อมีไว้ในครอบครองซึ่ งสิ่ งพิมพ์ สิ่ งวาด หรื อสิ่ งเขียน หรื อกล่าว
ถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการอื่นใด อันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อโรงเรี ยน
20. นักเรี ยนจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่ยยุ ง
หรื อสนับสนุ นการกระทาดังกล่าว
21. นักเรี ยนต้องไม่ก่อเหตุหรื อสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดเหตุวนุ่ วายขึ้นขึ้นในวิทยาลัย
3. การร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆที่สถานศึกษาได้จดั ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรตามโครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546 และหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 25546 และกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จดั ขึ้นเองทั้งภายในและภายนอกอาทิ
เช่น กิจกรรมงานวันปฐมนิ เทศ วันไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันพ่อแห่ งชาติ วันกีฬาภายใน วัน
แข่งขันทักษะวิชาการ
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กบั นักศึกษาได้ 12 คุณลักษณะ คือ
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1) ความประหยัด
3) ความมัน่ ใจในตนเอง
5) การแต่งกายเรี ยบร้อย
7) มาเรี ยนสม่าเสมอ
9) มีอุปกรณ์พร้อมเรี ยน
11) การซักถามเมื่อไม่เข้าใจ

2) ความเสี ยสละ
4) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6) หลีกเลี่ยงอบายมุข
8) เข้าเรี ยนตรงเวลา
10) กล้าแสดงความคิดเห็น
12) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

5. การประเมินผล/รายงานเกี่ยวกับนักศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษา ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการ
วัดผลและประเมินผลหลักสู ตรชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547 และ
หลักสู ตรชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
-------------------------------------
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บทที่ 7 แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณการเงินของสถานศึกษา
จานวนนักศึกษา แหล่งที่มาของประมาณการรายรับ – รายจ่ายของวิทยาลัยในแต่ละปี งบประมาณ
ระหว่างปี การศึกษา 2555 ถึง ปี การศึกษา 2559 มีดงั นี้
1. จานวนนักศึกษา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ประเภทวิชา/ระดับชั้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ชั้น ปวช. 1
210
220
220
230
235
ชั้น ปวช. 2
120
200
210
209
219
ชั้น ปวช. 3
200
115
190
200
199
รวม
530
535
620
639
653
2. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
ชั้น ปวช. 1
180
190
200
210
215
ชั้น ปวช. 2
135
170
180
190
200
ชั้น ปวช. 3
215
125
160
170
180
รวม
530
485
540
570
596
1,060
1,020
1,160 1,209 1,248
รวม ปวช.
3. ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
ชั้น ปวส. 1
35
40
45
50
55
ชั้น ปวส. 2
25
30
35
42
47
รวม
60
70
80
92
102
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ชั้น ปวส. 1
20
25
30
35
40
ชั้น ปวส. 2
20
15
20
28
33
รวม
40
40
50
63
73
100
110
130
155
175
รวม ปวส.
1,160
1,130
1,290 1,364 1,423
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ระหว่างปี การศึกษา 2555 - 2556
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2. รายจ่าย
รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

เงินอุดหนุนนักเรี ยน ปวช. พาณิ ชยกรรม 530 @
11,997 .50

6,358,675.00

6,418,662.50

7,438,450.00

7,666,405.50

7,834,367.50

เงินอุดหนุนนักเรี ยน 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
เงินค่าเล่าเรี ยนนักศึกษา ปวส. 100 คน ๆ ละ 11,000
ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายได้จากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ @
2,605 ภาคเรี ยนที่ 1
รายได้จากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ @
1,705 ภาคเรี ยนที่ 2

13,756,680.00 13,188,535.00 14,976,040.00 15,622,750.50 16,153,633.50
1,100,000.00

1,210,000.00

1,430,000.00

1,705,000.00

1,925,000.00

51,000.00

60,000.00

620,000.00

640,000.00

660,000.00

2,761,300.00

2,657,100.00

3,021,800.00

3,149,445.00

3,251,040.00

1,716,935.00

1,652,145.00

1,878,910.00

1,957,340.00

2,022,130.00

250,000.00

270,000.00

รายได้จากการจาหน่ายหนังสื อ สมุด เครื่ องแบบ
นักศึกษา (ปวส.)

195,000.00

210,000.00

230,000.00

รายได้จากการลงทะเบียนเรี ยนซ้ า/รี เกรต

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

ค่าบัตรประจาตัวนักเรี ยนนักศึกษา

44,500.00

47,500.00

49,500.00

52,500.00

54,500.00

6,300.00

6,000.00

6,500.00

70,000.00

73,000.00

25,000.00

25,000.00

30,000.00

32,000.00

35,000.00

6,050,035.00

6,022,745.00

7,426,710.00

8,016,285.00

8,450,670.00

ดอกเบี้ยรับ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

เงินเดือนผูบ้ ริ หาร

360,000.00

480,000.00

480,000.00

504,000.00

530,000.00

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

200,000.00

210,000.00

250,000.00

262,500.00

275,600.00

เงินเดือนนักการและ รปภ.

284,000.00

298,000.00

313,000.00

328,000.00

344,000.00

ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร

65,000.00

65,000.00

70,000.00

800,000.00

900,000.00

งบบุคลากร ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
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ค่าเงินสมทบกองบทุนเลี้ยงชีพ 3 %

207,000.00

217,000.00

228,000.00

239,600.00

251,609.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

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

เงินเดือนครู ประจา

6,900,000.00

7,245,000.00

7,607,250.00

7,987,612.00

8,386,992.00

เงินเดือนครู พิเศษ

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

รวมทั้งสิ้น

8,451,000.00

8,955,000.00

9,438,250.00 10,633,712.00 11,221,201.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ 4

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

ค่าสอนพัฒนาคุษภาพผูเ้ รี ยน ICT

145,000.00

143,000.00

155,000.00

160,000.00

165,000.00

241,000.00

249,000.00

265,000.00

451,000.00

457,000.00

ค่าน้ ามันและพาหนะ

260,000.00

270,000.00

275,000.00

280,000.00

285,000.00

ค่าแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน

125,000.00

130,000.00

135,000.00

140,000.00

150,000.00

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนทางวิทยุ

30,000.00

32,000.00

35,000.00

38,000.00

40,000.00

ค่าภาษีโรงเรี ยน

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

ค่าสวัสดิการนักศึกษา

30,000.00

40,000.00

50,000.00

50,000.00

55,000.00

ค่ายาและเวชภัณฑ์

12,000.00

12,000.00

13,000.00

15,000.00

170,000.00

ค่าเลี้ยงรับรอง

30,000.00

35,000.00

38,000.00

40,000.00

42,000.00

180,000.00

200,000.00

220,000.00

240,000.00

260,000.00

85,000.00

90,000.00

93,000.00

95,000.00

97,000.00

ค่าซ่อมบารุ งรักษา

550,000.00

530,000.00

580,000.00

600,000.00

620,000.00

ค่าเช่าที่ดิน

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

20,000.00

22,000.00

25,000.00

27,000.00

29,000.00

150,000.00

160,000.00

170,000.00

180,000.00

190,000.00

ค่ าใช้ จ่ายในการสอน

งบดาเนินงาน
ค่ าตอบแทน
ฝ่ าย

รวม
ค่ าใช้ สอย

ค่ากิจการนักศึกษา
ค่าบริ การทางวิชาการสู่ชุมชน

ค่าน้ าดื่ม
ค่าปรับปรุ งบริ เวณสถานที่โรงเรี ยน
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5,500.00

6,000.00

6,500.00

6,500.00

70,000.00

ค่าตรวจสอบบัญชี

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

100,000.00

100,000.00

120,000.00

120,000.00

150,000.00

ค่าหนังสื อพิมพ์

ค่าสวัสดิการครู
ค่าประกันภัยรถยนต์
ค่าหนังสื อ สมุด เครื่ องแบบนักศึกษา

10,000.00

11,000.00

11,000.00

12,000.00

12,000.00

100,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

135,000.00

ค่าหนังสื อตาราเรี ยน (15 ปี ตลอดปี )

1,428,000.00

1,372,000.00

1,808,000.00

1,950,000.00

2,000,000.00

ค่าเครื่ องแบบเครื่ องแต่งกาย (15 ปี 1 ภาค

954,000.00

918,000.00

1,044,000.00

1,088,100.00

1,123,200.00

ค่าอุปกรณ์การเรี ยน (15 ตลอดปี )

243,800.00

234,600.00

266,800.00

277,380.00

287,040.00

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (15 ปี

503,500.00

484,500.00

551,000.00

574,275.00

592,800.00

ส่งคืนเงินนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี

539,000.00

5,250,000.00

550,000.00

570,000.00

580,000.00

5,536,650.00 10,182,950.00

6,312,250.00

6,639,255.00

7,099,040.00

(ปวส.)

เรี ยน

ตลอดปี )
คุณภาพ
รวม
ค่ าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน

300,000.00

330,000.00

350,000.00

370,000.00

400,000.00

ค่าวัสดุฝึกเพื่อการศึกษา

300,000.00

320,000.00

350,000.00

370,000.00

400,000.00

ค่าวัสดุทางวิชาการ

10,000.00

12,000.00

150,000.00

17,000.00

20,000.00

ค่าวัสดุฝึกการกีฬา

5,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

15,000.00

420,000.00

450,000.00

500,000.00

550,000.00

600,000.00

30,000.00

30,000.00

33,000.00

35,000.00

40,000.00

150,000.00

180,000.00

200,000.00

230,000.00

250,000.00

1,215,000.00

1,330,000.00

1,593,000.00

1,584,000.00

1,725,000.00

ค่าไฟฟ้ า

360,000.00

380,000.00

400,000.00

430,000.00

450,000.00

ค่าน้ าประปา

100,000.00

110,000.00

120,000.00

130,000.00

140,000.00

40,000.00

43,000.00

45,000.00

47,000.00

49,000.00

5,000.00

5,500.00

6,000.00

6,300.00

6,500.00

505,000.00

538,500.00

571,000.00

613,300.00

645,500.00

ค่านวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และงานวิจยั
ค่าผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่ าสาธารณูปโภค

ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
ค่าไปรษณี ยอ์ ากรและแสตมป์
รวม
รายจ่ ายอืน่ ๆ
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150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

0.00

--------

--------

---------

---------

---------

รวม

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

0.00

รวมงบดาเนินงาน

7,647,650.00

7,675,450.00

8,791,250.00

ดอกเบี้ยจ่ายในระบบ
ดอกเบี้ยจ่ายนอกระบบ

รวมงบรายจ่ ายทั้งสิ้น

9,287,555.00 12,014,540.00

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

เงินคงเหลือ

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

คงเหลือทั้งสิ้น

4,562,835.00

4,357,613.00

6,094,811.00

7,226,527.50

7,927,038.00

-----------

-----------

---------

-----------

---------

-----------

---------

---------

-----------

---------

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

350,000.00

250,000.00

250,000.00

300,000.00

300,000.00

----------

----------

---------

----------

----------

-------

---------

---------

----------

----------

ค่าครุ ภณั ฑ์การศึกษา (พาณิ ชย์/บริ หาร)

250,000.00

100,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

ค่าครุ ภณั ฑ์การศึกษา (อุตสาหกรรม)

450,000.00

350,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

-----

--------

--------

--------

--------

446,052.00

446,052.00

446,052.00

446,052.00

202,511.00

1,646,052.00

1,296,052.00

1,446,052.00

1,496,052.00

1,252,511.00

1,140,000.00

1,140,000.00

1,140,000.00

-----

-----

-----

------

---------

---------

---------

รวม

1,140,000.00

1,140,000.00

1,140,000.00

1,496,052.00

1,252,511.00

รวมทั้งสิ้น

2,786,052.00

2,436,052.00

2,586,052.00

1,496,052.00

1,252,511.00

คงเหลือ

1,776,783.00

1,921,561.00

3,508,759.00

5,730,475.50

6,674,527.00

หมายเหตุ กูเ้ งินธนาคารเพิ่มเติมไว้สร้างอาคารใหม่
รวม
รายจ่ ายงบลงทุน
ค่าปรับปรุ งศูนย์วทิ ยบริ การ
ค่าพัฒนาที่ดิน อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารเรี ยนใหม่
ค่าปรับปรุ งทาสี อาคารเรี ยน 1 - 5 และ โรง
อาหาร

ค่าก่อสร้างโรงฝึ กงาน
ค่ารถตูว้ ทิ ยาลัย
รวม
รายจ่ ายชาระหนีแ้ ละอืน่ ๆ
ชาระเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยธนาคาร
ชาระหนี้การค้า
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ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
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๑. นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

ตาแหน่ง

๒. นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
๓. นายสงวน ฮองต้น
๔. นางสุ ภกั ดี วรชินา
๕. นายอุดร บุรีเพีย
๖. นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย
๗. นางวิภาวดี ไชยถา
๘. นางสาววัชราภรณ์ วัธชรานนท์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ/ผูร้ ับใบอนุญาต
และ/ผูอ้ านวยการ
กรรมการ/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ผูแ้ ทนครู
กรรมการ/ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
ที่ 25 /2555
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เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
--------------------------------ด้วยตามหมวด 6 มาตรา 48 – 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ
และให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาฯ
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว จึงแต่ต้ งั คณะกรรมจัดทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะกลางเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559 โดยการวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษา กาหนดเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัว เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบบุคคลฝ่ ายต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
2. ฝ่ ายวิชากร
3. ฝ่ ายปกครอง
4. ฝ่ ายธุรการ/การเงิน
5. ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
6. ฝ่ ายอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
7. ฝ่ ายประกันคุณภาพภายใน
8 ฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษา
9. ผูแ้ ทนชุมชน
10. ผูแ้ ทนสถานประกอบการ
11. ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
12. ผูแ้ ทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ให้คณะกรรมการและทุกฝ่ ายปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมมือประสานงานทางาน เพื่อให้การดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ต่อไป หากมีปัญหาอุปกรณ์ใดในการดาเนินการจัดการ
ให้ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารทันที
สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

