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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คำนำ 
 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 3 
เล่ม 135 ตอนท่ี  1 ก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำ
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2540 , 2557 และ 2560 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและประเทศ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความ
เป็นมืออาชีพ พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บรรลุเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ  
การฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป 
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คำช้ีแจง 
 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน 25 ข้อการประเมิน ซึ่งมีสาระสำคัญของการประเมินดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู้       จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี 
   1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา    จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จำนวน 6 ตัวบ่งช้ี 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ    จำนวน 5 ตัวบ่งช้ี 
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี 
  3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  วิทยาลัยฯ นำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 25 ข้อการประเมิน มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อนำการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกลไก
สำคัญในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
 
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
นายสนธิ  ภูละมุล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวรภพ  ไพรวัลย์ 

ฝ่ายวิชาการ 
นายอนุชิด  อรรถานิธี 

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายศาสตราวุฒิ  ชมช่ืน 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางจิราพร  รวมยอด 

งานบุคลากร 
นายกิตติศักด์ิ  เท่ียงทัศน์ 

งานการเงิน 
นางปรชีาวรรณ  อรรถา

นิธ ี

งานการบัญชี 
นางสาวศรีสมร  เลิศว

นิชย์ 

งานพัสดุ 
นางญาณิศา  ผลึกเพชร 

งานอาคารสถานท่ี 
นายกำพลศักด์ิ  ไชยพาพิมพ์ 

งานทะเบียน 
นางจำเนียร  ยันตะนะ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายภัทรวุฒิ  พานชิเลิศ 

แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

นางสาวรัชนี  สุขก่ำ 

งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

นายศุภวิชญ์  คำหอม 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางรัตติยา  เกิดสินธ์ุ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายพลฤทธ์ิ  ธรรมสวัสด์ิ 

งานวิทยบริการ 
และห้องสมุด 

นายปรีชา  มั่นคง 

งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

นายประศิลป  เอมใจ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายชินท์ณภัทร  นิลกิจ 

ฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

นางสลิลณัฏฐ์  เอกทุ่งบัว 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางจำเนียร  ยันตะนะ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวนันนภัสสร ศรีละว้า 

 

งานความร่วมมือ 
นายประเวศ  สมประสงค ์

งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นายสมเกียรติ  วรุตมะ 

งานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางธนัชพร  คุ้มเมือง 

แผนกวิชาชีพสาขา 
ท่ีเปิดสอน 

หัวหน้าแผนกวิชา 

งานครูท่ีปรึกษา 
นายประกอบ  เอกทุ่งบัว 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์ 

งานปกครอง 
นายไพศาล  ยันตะนะ 

งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

 นางพิมพ์ชนา  อัครพัฒนศุภสิน 

งานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นายสืบสกุล  จ่ันนาค 



1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
 1.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล 
1 นายสนธิ ภูละมุล 
2 นายอนุชิด อรรถานิธ ี
3 นายวรภพ ไพรวัลย ์
4 นายศาสตราวุฒิ ชมช่ืน 
5 นางรัตติยา เกิดสินธุ์ 
6 นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสด์ิ 
7 นายภัทรวุฒ ิ พานิชเลิศ 
8 นายระพิน ศักดิ์พรหม 
9 นายประเวศ สมประสงค์ 

10 นางสลิลณัฎฐ์ เอกทุ่งบัว 
 
 1.2.2 จำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จำนวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจำ 

ครู
พิเศษ 

มี ไม่มี ป.
เอก 

ป.โท ป.ตรี ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ช่างยนต์ 9 6 3 9 - - 3 6 - 
เทคนิคอุตสาหกรรม 4 2 2 3 1 - 1 3 - 
ช่างไฟฟ้า 4 2 2 4 - - 2 2 - 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 2 4 - - 1 3 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 3 - - - 3 - 
การบัญชี 4 4 - 4 - - 1 3 - 
การเลขานุการ 1 1 - 1 - - - 1 - 
สามัญสัมพันธ์ 5 2 3 5 - - 1 4 - 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 2 1 3 - - - 3 - 
คหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 4 2 2 2 2 - 1 2 1 
อาหารและโภชนาการ 1 - 1 1 - - - 1 - 
ดนตรี 2 2 - 2 - - - 2 - 
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 1.2.3 จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 
ฝ่าย/แผนก/วิชา จำนวน 

(คน) 
สถานภาพ 

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
 งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบุคลากร 
งานการเงิน 
งานการบัญชี 
งานพัสดุ 
งานอาคารสถานท่ี 
งานทะเบียน 
งานประชาสัมพันธ ์

2 
2 
2 
1 
3 
6 
3 
2 

- 
1 
1 
- 
1 
- 
1 
1 

1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
2 
5 
2 
1 

รวม 21 5 3 1 12 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
 งานวางแผนและงบประมาณ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
งานความร่วมมือ 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
1 
- 
1 
- 
1 

รวม 9 5 - 1 3 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานปกครอง 
งานครูท่ีปรึกษา 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
1 
- 
1 

รวม 9 6 - - 3 
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ฝ่าย/แผนก/วิชา จำนวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ฝ่ายวิชาการ      
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
แผนกวิชาการบัญชี 
แผนกวิชาการเลขานุการ 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
แผนกวิชาดนตรี 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
งานวัดผลและประเมินผล 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งานส่ือการเรียนการสอน 

5 
9 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
3 
2 
2 
2 
1 
- 
- 
1 
2 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 53 28 3 1 22 
 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 1.3.1 จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

ระดับ/สาขางาน ชั้นป ี รวม 
1 2 3 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการโรงแรม 
- สาขางานดนตรี 
รวม 

 
57 
44 
26 
14 
38 
6 
5 

190 

 
35 
5 
- 
- 
- 
- 
- 

40 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
48 
47 
21 
19 
22 
- 

11 
 168 

 
21 
13 
- 
- 
- 
- 
- 

34 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
39 
31 
14 
14 
22 
- 
5 

125 

 
22 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

25 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
225 
143 
61 
47 
82 
6 

21 
582 
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ระดับ/สาขางาน ชั้นป ี รวม 
1 2 3 

ปกติ ทวิ
ภาคี 

สมทบ ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานติดต้ังและบำรุงรักษา 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการจัดการท่ัวไป 
รวม 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
18 
4 

25 
13 
13 
16 
- 

89 

 
- 
- 

10 
- 

13 
12 
6 

41 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
18 
7 

20 
6 
8 

13 
- 

72 

 
5 
- 
- 
- 
9 

13 
- 

27 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
41 
11 
35 
19 
43 
54 
6 

229 
รวมทั้งหมด 190 129 41 168 167 27 125 25 - 872 

 
 1.3.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
  1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน จำนวน รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางงานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานดนตรี 
รวม 

 
3 
6 
- 

12 
15 
4 

40 

 
9 
2 
- 
- 
- 
- 

11 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
12 
8 
- 

12 
15 
4 

51 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานติดต้ังและบำรุงรักษา 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ 
รวม 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
11 
5 
4 
5 
8 

13 
46 

 
- 
- 
- 
- 
- 

12 
12 

 
11 
5 
4 
5 
8 

25 
58 

รวมทั้งหมด 40 57 12 109 
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 1.3.3 จำนวนผู้เรียน และผู้ผ่านการออบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จำแนกตามประเภทวิชา 
 
  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่ผ่าน ผู้ผ่านการ
อบรม 

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า 

 
86 

 
12 

 
74 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  - สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
21 

 
1 

 
20 

 

ประเภทวิชาคหกรรม 
  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
77 

172 
22 

 
14 
39 
1 

 
63 

133 
15 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  - สาขาวิชาดนตรี 

 
48 

 
- 

 
48 

 

รวม 426 73 353  
 
  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่ผ่าน ผู้ผ่านการ
อบรม 

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ประเภทวิชาคหกรรม 
  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
64 

199 
30 

 
11 
55 
18 

 
53 

144 
12 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  - สาขาวิชาดนตรี 

 
58 

 
2 

 
56 

 

รวม 351 86 265  
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  ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่ผ่าน ผู้ผา่นการ
อบรม 

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า 

 
102 

 
- 

 
102 

 

ประเภทวิชาคหกรรม 
  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
51 

188 
12 

 
- 
- 
- 

 
51 

188 
12 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  - สาขาวิชาดนตรี 

 
61 

 
- 

 
61 

 

รวม 414 - 414  
 
  ภาคเรียนท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่ผ่าน ผู้ผ่านการ
อบรม 

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาคหกรรม 
  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
41 

180 
19 

 
- 
- 
- 

 
41 

180 
19 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  - สาขาวิชาดนตรี 

 
62 

 
- 

 
62 

 

รวม 272 - 272  
 
1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 1. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 2. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  3.1 สาขางานยานยนต์ 
  3.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  3.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.4 สาขางานการบัญชี 
  3.5 สาขางานเลขานุการ 
  3.6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.7 สาขางานดนตรี 
  3.8 สาขางานการโรงแรม 
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 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  4.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  4.2 สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม 
  4.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  4.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
  4.5 สาขางานการบัญชี 
  4.6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบเทียบโอนประสบการณ์ (ปวส.เทียบโอน) 
  5.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  5.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  5.3 สาขางานการบัญชี 
  5.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 1.5.1 อาคารอำนวยการ 3 ช้ัน 
 1.5.2 อาคารเรียน 2 ช้ัน  
 1.5.3 อาคารเรียนคหกรรม 2 ช้ัน  
 1.5.4 อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์   
 1.5.5 อาคารโรงฝึกงานช่างเช่ือม 
 1.5.6 อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์เล็กและมอเตอร์ไซค์ 
 1.5.7 อาคารเก็บพัสดุกลาง 
 1.5.8 อาคารเอนกประสงค์ (แผนกวิชาดนตรี) 
 1.5.9 อาคารศูนย์วิทยบริการ 
 1.5.10 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (แผนกช่างไฟฟ้า) 
 1.5.11 ห้องสุขา 
 1.5.12 สนามฟุตซอล 
 1.5.13 อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า 
 1.5.14 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(แผนกบัญชี, แผนกสามัญ, แผนกคอมฯ, แผนกอิเล็กฯ) 
 1.5.15 บ้านพักผู้อำนวยการ 
 1.5.16 บ้านพักรองผู้อำนวยการ 
 1.5.17 บ้านพักครูแฝด 2 หลัง 
 1.5.18 บ้านพักภารโรง 2 หน่วย 
 1.5.19 บ้านพักครู 2 หน่วย 
 1.5.20 บ้านพักแฟลตครู 14 หน่วย 
 1.5.21 บ้านพักแฟลตลูกจ้างประจำ 14 หน่วย 
 1.5.22 อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
 1.5.23 ถังน้ำบาดาล, บ่อพักน้ำ 
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 งบดำเนินการ งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน  25,839,112.77 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

รายงการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร 
   (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ฯลฯ) 

 
4,230,037.42 

2. งบดำเนินงาน 
    2.1 งบดำเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี) 
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

 
5,157,307.93 
1,211,000.00 

3. ค่าเส่ือมราคา 4,058,272.42 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 
    4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
    4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
5,359,950.00 

3,083,545 
5. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ 2,739,000.00 

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น 25,839,112.77 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 1.1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ข้อการประเมิน 1.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ประเด็นการประเมิน ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื ่นไดอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 1.2.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ข้อการประเมิน 1.2.2  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ประเด็นการประเมิน ๑.๓ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย ท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 1.3.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน 
  ข้อการประเมิน 1.3.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ข้อการประเมิน 1.3.3  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ประเด็นการประเมิน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม ่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ข้อการประเมิน 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 ประเด็นการประเมิน ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความตองการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหค้รูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ข้อการประเมิน 2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อการประเมิน 2.2.3  การจัดการเรียนการสอน 
  ข้อการประเมิน 2.2.4  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ข้อการประเมิน 2.2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ข้อการประเมิน 2.2.6  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
 ประเด็นการประเมิน ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 2.3.1  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ข้อการประเมิน 2.3.2  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม 
  ข้อการประเมิน 2.3.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ข้อการประเมิน 2.3.4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ข้อการประเมิน 2.3.5  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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 ประเด็นการประเมิน ๒.4 ด้านการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกดั หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 2.4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ประเด็นการประเมิน ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้การ
ประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมิน 3.1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ข้อการประเมิน 3.1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อการประเมิน 3.1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ประเด็นการประเมิน ๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ไดตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อการประเมินท่ี 3.2.1  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน 25 ข้อการประเมิน ประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ จำนวน 3 
ประเด็นการประเมิน 7 ข้อการประเมิน การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 4 ประเด็นการประเมิน 14 ข้อการ
ประเมนิ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 2 ประเด็นการประเมิน 4 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 
 ข้อการประเมิน 1.1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  คำอธิบาย 
  จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 และผู ้เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ ปวช. 
   - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
   - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
   - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
  ระดับ ปวส. 
   - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
   - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
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  การคำนวณ 
   จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในครั้งแรก 
 ร้อยละ =                          x 100 

     จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียบครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 
  2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  3. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
  5. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 1.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชวีศึกษา (V-NET) 
  คำอธิบาย 
  จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนน
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 
  การคำนวณ 
             จำนวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
     ร้อยละ =                    x 100 

                      จำนวนผู้เรียน ปวช. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
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การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
 ประเด็นการประเมิน ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื ่นไดอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมิน 1.2.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมนิ 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด 
  การคำนวณ 
              จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ร้อยละ =                    x 100 

                      จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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การตรวจสอบข้อมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  2. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
  3. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไปหรือมีผลการประเมนิศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 1.2.2  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด หรือหน่วยงานอื่นๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา 
  2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
  5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ 
  1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
  2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือ
องค์กรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาท่ี
จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ประเด็นการประเมิน ๑.๓ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย ท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมิน 1.3.1  การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกข้าวของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
  การคำนวณ 
    จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสำเร็จการศึกษาของรุ่น 
 ร้อยละ =               x 100 

   จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เร ียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
  3. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
  4. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
  5. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 1.3.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  คำอธิบาย 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้ง
ด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
  1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
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หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญทอง หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 80 - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญทอง หรือเหรยีญทองแดง ในระดับภาค 
  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกัลยาณมิตร 
มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. ผลงานหรือผลการประเมนิตามเกณฑ์การประเมิน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 
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 ข้อการประเมิน 1.3.3  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  คำอธิบาย 
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคำนวณ 
        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ 
     ร้อยละ =                     x 100 

                      จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่านมา 
  3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่านมา 
  4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่านมาท่ีมี
งานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  6. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม ่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมิน 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรืองสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
  2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง 
  3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
  5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
  2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
  3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 
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 ข้อการประเมิน 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรืองสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  การคำนวณ 
             จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร 
     ร้อยละ =              x 100 
            จำนวนสาขาวิชาหรืองสาขางานท้ังหมด 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  2. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

  

 ประเด็นการประเมิน ๒.๒ ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความตองการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหค้รูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมิน 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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  การประเมิน 
  1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBl Active Learning STEM Education เป็นต้น 
  4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื ่อ เครื ่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBl Active Learning STEM Education เป็นต้น 
  4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื ่อ เครื ่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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  การคำนวณ 
             จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     ร้อยละ =                 x 100 
                                  จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.2.3  การจัดการเรียนการสอน 
  คำอธิบาย 
  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 
  การคำนวณ 
  กำหนดให ้
   N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   W  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
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   X  =  จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ในการวัดการเรียนการสอน 
   Z  =  จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 
                  100 (V+W+X+Y+Z) 
     ร้อยละ =            
          5N 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
  3. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
  4. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  5. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  6. จำนวนครูผู้สอนท่ีครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.2.4  การบริหารจดัการช้ันเรียน 
  คำอธิบาย 
  ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ัน
เรียนและรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรยีนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
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  การคำนวณ 
  กำหนดให ้
   N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   W  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชา
เป็นปัจจุบัน 
   X  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
   Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
   Z  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 

                  100 (V+W+X+Y+Z) 
     ร้อยละ =            
          5N 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
  4. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  5. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
  6. จำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมินที่ 2.2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  คำอธิบาย 
  ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ 
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อไป 
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  3. ร้อยละของครูผู ้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
   4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
  การคำนวณ 
  กำหนดให ้
   N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   W  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   X  =  จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน 
   Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   Z  =  จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 

                      100 (V+W+X+Y+Z) 
     ร้อยละเฉล่ีย =            
              5N 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
  3. จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
  4. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  5. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  6. จำนวนครูผู ้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้ร ับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 
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 ข้อการประเมิน 2.2.6  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การคำนวณ 
         จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
     ร้อยละ =                 x 100 
            จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
 ประเด็นการประเมิน ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมินที่ 2.3.1  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  คำอธิบาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศฯสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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  4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศฯสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
  3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.3.2  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
  3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กำหนด 
  4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับลบริบท
ของสถานศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ
ส่ิงอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
  2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
  3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกำหนด 
  4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับลบริบทของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.3.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
   1.1 ระบบส่งกำลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
  2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
  3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
  2. ระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
  3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย
น้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. ระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.3.4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
สำหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า 
ของครูบุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
  4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
  5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
  2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลกร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. จำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้น
ด้วยตนเองเพียงพอ 
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  4. จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  5. จำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
  6. จำนวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  7. จำนวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 2.3.5  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
  2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
  3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
  4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
  2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
  3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
  4. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  5. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 กำลังพัฒนา 

 
 ประเด็นการประเมิน ๒.4 ด้านการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกดั หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมิน 2.4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  คำอธิบาย 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา
และสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  การประเมิน 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
   1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
   2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
  ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
   3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
   3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
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  ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ท้ัง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามข้ันตอนท่ี 1 1 กำลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ประเด็นการประเมิน ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้การ
ประเมิน ดังนี้ 
 

 ข้อการประเมินที่ 3.1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  คำอธิบาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบติังาน
ประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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  การประเมิน 
  1. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีส ่วนร ่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
  5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
  5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  หมายเหตุ : สำหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 3.1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
  2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
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  3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ครูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขา
งานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั ้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
  2. เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ 
  3. จำนวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  4. จำนวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ครูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  6. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

 ข้อการประเมิน 3.1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
  2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 

37 



  3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
  4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา 
  5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 กำลังพัฒนา 

 
 

 ประเดน็การประเมิน ๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ไดตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประเมิน ดังนี้ 
 ข้อการประเมินท่ี 3.2.1  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยใน
สถานศึกษา 
  2. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด 
  3. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค 
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  4. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ 
  5. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับนานาชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ในสถานศึกษา 
  2. การนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
  3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ไว้ดังนี้ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรมนำความรู้คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล 
 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ดังนี้ 
 พันธกิจที่ ๑  บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ
การศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
 พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
 พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการกิจการนักเรียน 

นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียนนักศึกษาให้มี
ความพร้อมและทันสมัย 

2. สนับสนุนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนจัดระบบสวัสดิการท่ีดีสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

 
 
 
 



ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้าน

วิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
4. สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 

หน่วยงาน สถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 
5. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน  
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทียบโอนความรู้

ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
3. 

 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากร
และผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 

1. - สนับสนุนครูให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

2. สนับสนุนให้ครูได้จัดทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะด้านภาษาและ

เทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 
6. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์

ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการ
พัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วน 
3. พัฒนาข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนใหค้รบถ้วน 
4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ บริการด้านวิชาการและ

ด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
4. จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์

ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการ
พัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

5. - สนับสนุน ส่งเสริม ครู ให้มีทักษะการทำงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 
- สนับสนุนให้ครูทุกคนได้จัดทำนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการ 
- สนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดทำโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
- สนับสนุน ส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน
วิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ
การศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ และมี
ความพร้อมด้านระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
     1.2 เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     1.3 เพื่อจัดวางระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 1    มีจำนวน  3  กลยทุธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมและทันสมัย 
       2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานสำหรับงานกิจการนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน พร้อมระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
       2.1.2 แผนงาน โครงการ 
        1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
        2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานกิจการ นักเรียน นักศึกษา 
       2.1.3 ตัวชี้วัด 
        1. ร้อยละของบุคลากรและผู้เรียนพึงพอใจในการติดต่องานท่ีห้องปฏิบัติงานกิจการ
นักเรียน นักศึกษา 
  2.2 กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
       2.2.1 เป้าประสงค์ 
   สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
       2.2.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
   2. โครงการสมุดบันทึกผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
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   3. โครงการเชิดชูครูท่ีปรึกษาดีเด่น 
   4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
   5. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง 
   6. โครงการผู้ปกครองเครือข่าย 
   7. โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง 
   8. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก ท่ีพักอาศัยของผู้เรียน 
   9. โครงการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   10. โครงการเฝ้าระวังการออกกลางคัน 
   11. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน 
   12. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี สัมมนานักเรียนทวิภาคีหลังฝึกงาน 
   13. โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา 
   14. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
   15. โครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสร ิมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู ่ศ ักยภาพ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
   16. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
   17. โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
   18. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
       2.2.3 ตัวช้ีวัด 
   1. จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
   2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
   3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนจัดระบบสวัสดิการท่ีดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
       2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบสวัสดิการท่ีดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา 
       2.3.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการระดมทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียน 
   2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   3. โครงการจัดหาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
   4. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
   5. โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์แผนกวิชา 
   6. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 
   7. โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน ท่ีมีระบบสวัสดิการนักเรียน 
   8. โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา 
       2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบสวัสดิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
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 พันธกิจที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ ื ่อพ ัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสมัย ม ีความพร้อมด้านห้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศ 
     1.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
     1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ และต่างประเทศ 
     1.4 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
     1.5 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 2    มีจำนวน  7  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
       2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
       2.1.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 
   3. โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยแก่ครูผู้สอน 
   4. โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้างในสถานศึกษา 
       2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอน 
  2.2 กลยุทธ์ที ่2  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
       2.2.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
       2.2.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   2. โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ 
   3. โครงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
   4. โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน และชุมชนที่มีต่อระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
       2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร ผู ้เร ียน และชุมชน ที ่มีต่อระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
       2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ 
       2.3.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
   3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ท่ีมีต่อระบบและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
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      2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียนท่ีมีต่อระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
   2. ระดับความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้เร ียนในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.4 กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและประชาคมอาเซียน 
       2.4.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับชุมชน หน่วยงาน 
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
       2.4.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
   2. โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ 
   3. โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา (แกนมัธยม) กับ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
   4. โครงการจัดทำแผนปฏิบติัการบริการชุมชน 
   5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   6. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
   7. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการลงนามความร่วมมือสัมมนาพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   8. โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
   9. โครงการบริการ 108 อาชีพสู่ชุมชน 
   10. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
   11. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการ 
   12. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พำนักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า 
   13. โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
   14. โครงการอาชีวะจิตอาสา 
   15. โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
   16. โครงการฝึกอาชีพโรงเรียน ตชด. 
   17. โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ 
   18. โครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพและการ
บริการวิชาชีพของผู้เรียน 
   19. โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษา 
   20. โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการรับ
นักศึกษาท่ีจบเข้าทำงาน 
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       2.4.3 ตัวชี้วัด 
   1. จำนวนหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ ที่มีการทำความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาชีพกับสถานศึกษา 
   2. จำนวนครั้งท่ีออกบริการวิชาชีพแก่ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 
   3. ระดับความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพและการบริการวิชาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษา 
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
       2.5.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
       2.5.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2. โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
   3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
   4. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
   7. กิจกรรม 5 ส. 
       2.5.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับคุณภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
  2.6 กลยุทธ์ที่ 6  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       2.6.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะที่หลากหลายและมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
       2.6.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน 
   2. โครงการปรับปรุงแผนการเรียน 
   3. โครงการการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม 
   4. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 
   5. โครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันริมชายแดนไทย-พม่า 
   6. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี 
   7. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและยกย่องสถานประกอบการ 
       2.6.3 ตัวชี้วัด 
   1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  2.7 กลยุทธ์ที่ 7  เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
       2.7.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ 
       2.7.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
   2. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับนักศึกษาระบบเทียบโอน 
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       2.7.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 พันธกิจที่ 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะตาม
หลักวิชาการและวิชาชีพ 
     1.2 เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มีคุณภาพ 
     1.3 เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 3    มีจำนวน  6  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ/สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ/
ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
       2.1.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 
   2. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ 
   3. โครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพทั้ง ใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
   4. โครงการทักษะความชำนาญในสถานประกอบการ 
   5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   6. โครงการอบรมการใช้และผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   7. โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   8. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 
       2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1. จำนวนครูท่ีได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
   2. จำนวนบุคลากรท่ีเพิ่มวุฒิการศึกษา 
   3. ร้อยละจำนวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 
   4. ร้อยละจำนวนครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ 
   5. ร้อยละบุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
  2.2 กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้ครูได้จัดทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
       2.2.1 เป้าประสงค์ ครูมีศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย 
       2.2.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน 
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฐานสมรรถนะวิชาชีพและพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
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       2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของครูท่ีจัดทำงานวิจัยให้ช้ันเรียน 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.3.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
       2.3.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น 
   2. โครงการสนับสนุนให้ครูได้รับประกาศเกียรติคุณด้านจรรยาบรรณ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
  2.4 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 
       2.4.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
       2.4.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร 
   2. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครูและบุคลากร 
       2.4.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการอบรมด้านภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       2.5.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
มาตรฐานในระดับสากล 
       2.5.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-Net 
   3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 
   4. โครงการสอนปรับพื้นฐาน 
   5. โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   6. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   7. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา 
   8. โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯผู้เช่ียวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   9. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
   10. โครงการทักษะการคิด 
   11. กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
   12. โครงการสอนซ่อมเสริม 
   13. โครงงานวิชาชีพ 
   14. โครงการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียน 
   15. โครงการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและพูดในท่ีชุมชน 
   16. โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษสู่แผนกวิชา 
   17. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
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   18. โครงการตอบปัญหาวิชาการและตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ 
   19. โครงการรักการอ่าน 
   20. โครงการจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่าน 
   21. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 
   22. โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
   23. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีจำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 
   24. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต 
   25. โครงการเตือนก่อนรีไทร์ สอนซ่อมเสริม ติวก่อนสอบ 
   26. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   27. โครงการอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน 
   28. โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกประสบการณ์ทวิภาคี 
   29. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี ก่อนออกฝึกงาน 
   30. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคีหลังฝึกวิชาชีพ 
   31. โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
   32. โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการรับ
นักศึกษาท่ีจบหลักสูตร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน เข้าทำงานในสถานประกอบการ 
       2.5.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามช้ันปี 
   2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อมาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
   3. ร้อยละผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการส่ือสารด้านการฟัง การอ่านการเขียน 
และการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   4. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า 
   5. ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   6. ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของนักเรียน
ด้านความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  2.6 กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       2.6.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       2.6.2 แผนงาน โครงการ 
   1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
   3. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
   4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
   5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
   6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
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   7. โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รายวิชา 
   8. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
   9. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที ่มี ต่อ
ภาพลักษณ์ของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   10. กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 
   11. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
   12. กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
   13. กิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุมของผู้เรียน 
   14. กิจกรรม To Be Number One 
   15. กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา 
       2.6.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 พันธกิจที่ 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กร
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
     1.2 เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
     1.3 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้านการทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 4    มีจำนวน  5  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
       2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมองค์ประกอบของการ
จัดการศึกษาทันสมัยเข้าถึงได้ 
       2.1.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลการและผู้เรียน ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
   4. โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียนในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 
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  2.2 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วน 
       2.2.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนครบถ้วน 
       2.2.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   2. โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครบถ้วน 
       2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นมืออาชีพพร้อมก้าวสู่สากล 
       2.3.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภาคีเครือข่าย 
       2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคี
เครือข่าย 
  2.4 กลยุทธ์ที ่ 4  ส่งเสริมการจัดการความรู้ บริการด้านวิชาการและด้านวิชาชีพอย่าง
หลากหลาย ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
       2.4.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพอย่างหลากหลายครบถ้วน 
มีมาตรฐานในการเป็นตลาดนัดวิชาชีพเพื่อปวงชน 
       2.4.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดฝึกอบรมหรือบริการ
วิชาชีพท่ีหลากหลายแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
   2. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 
   3. โครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
   4. โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
   5. โครงการ Fix it Center 
   6. โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
   7. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการชุมชน 
   8. โครงการฝึกอบรมอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
   9. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พำนักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า 
   10. โครงการอาชีวะจิตอาสา 
   11. โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
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       2.4.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพท่ี
หลากหลายแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
   2. ร้อยละของสาขางานที่จัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย 
2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 
   3. ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพ 
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริม ครู ให้มีทักษะการทำงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
       2.5.1 เป้าประสงค์ ครูและผู้เรียน มีทักษะการทำงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
       2.5.2 แผนงาน โครงการ 
   1. โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน 
   2. โครงการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   3. กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน 
   4. กิจกรรมนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน 
   5. กิจกรรมครูจัดทำงานวิจัยในช้ันเรียน 
   6. กิจกรรมผู้เรียนจัดทำส่ิงประดิษฐ์ 
   7. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
   8. โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ผู้เรียน 
       2.5.3 ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของสาขางานที่ครูสามารถจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล 
   2. ร้อยละของจำนวนครูท่ีได้จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย หรือโครงงาน 
   3. ร้อยละของจำนวนสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดทำได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
   4. ร้อยละของสาขางานที่ผู้เรียนสามารถจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ 
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3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจท่ี 1  บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานสำหรับงานกิจการนักเรียน นักศึกษาท่ีมีมาตรฐาน พร้อมระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาห้องปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมและทันสมัย 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดวางระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 85 ร้อยละของบุคลากรและผู้เรียนพึงพอใจในการ
ติดต่องานท่ีห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานกิจการนักเรียน 
นักศึกษา 
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พันธกิจท่ี 1  บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดวางระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

55ครั้ง/ภาคเรียน จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
2 โครงการสมุดบันทึกผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
3 โครงการเชิดชูครูท่ีปรึกษาดีเด่น 
4 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 30 

 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกลางคันเมื่อเทียบกับแรก
เข้า 
  

5 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง 
6 โครงการผู้ปกครองเครือข่าย 
7 โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง 
8 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก ท่ีพักอาศัยของผู้เรียน 
9 โครงการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

10 โครงการเฝ้าระวังการออกกลางคัน 
11 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน 
12 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี สัมมนานักเรียนทวิ

ภาคีหลังฝึกงาน 
13 โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 14 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
15 โครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่

ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
16 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
17 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
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พันธกิจท่ี 1  บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบสวัสดิการท่ีดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 3  สนับสนุนจัดระบบสวัสดิการท่ีดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการระดมทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียน 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดวางระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบ
สวัสดิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา 2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3 โครงการจัดหาปรับปรุงสถานที ่พักผ่อนสำหรับนักเร ียน 
นักศึกษา 

4 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
5 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์แผนกวิชา 
6 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 
7 โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน ที่มีระบบ

สวัสดิการนักเรียน 
8 โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาซื้อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
ต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อ
ห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอน 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการเรียนการสอนแก่

ครูผู้สอน 
3 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยแก่ครูผู้สอน 
4 โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้างใน

สถานศึกษา 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบา้น 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
ต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร ผู้เรียน และ
ชุมชน ท่ีมีต่อระบบงานประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา 

2 โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ 
3 โครงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
4 โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน และชุมชนท่ี

มีต่อระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

57 



พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
ต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

4.50 - ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียน ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียนในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
3 โครงการศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ท่ีมี

ต่อระบบและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข็มแข็งกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงาน สถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาชีพ

แก่ชุมชน   
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
ต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

27 แห่ง จำนวนหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ ท่ีมี
การทำความร่วมมือด้านการบริการวิชาชีพกับ
สถานศึกษา 2 โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
3 โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 

(แกนมัธยม) กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการชุมชน 
5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
7 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการลงนามความร่วมมือ

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
8 โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 50 ครั้ง จำนวนครั้งท่ีออกบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 9 โครงการบริการ 108 อาชีพสู่ชุมชน 
10 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
11 โครงการฝึกอบรม อาชีพแก่ผู้พิการ 
12 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พำนักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-

พม่า 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
13 โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการและต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ (ต่อ) 

50 วัน จำนวนครั้งท่ีออกบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ต่อ) 14 โครงการอาชีวะจิตอาสา 

15 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
16 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียน ตชด. 
17 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเร ียนตามโครงการ

พระราชดำริ 
18 โครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงาน ที่มีต่อ

คุณภาพและการบริการวิชาชีพของผู้เรียน 
4.50 ระดับความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงานท่ีมีต่อ

คุณภาพและการบริการวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา 19 โครงการสำรวจความพ ึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา   
20 โครงการสำรวจความพ ึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบเข้าทำงาน 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการและต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

4.50 
 

ระดับคุณภาพประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 
 

2 โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) 
4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
7 กิจกรรม 5 ส. 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะท่ีหลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
กลยทุธ์ที่ 6  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการ

ตลาดแรงงาน   
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการและต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

4.50 
 

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

2 โครงการปรับปรุงแผนการเรียน 
3 โครงการการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม 
4 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้

ประสบการณ์ 
5 โครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันริมชายแดนไทย-พม่า 
6 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบทวิ

ภาคี 
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและยก

ย่องสถานประกอบการ 
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พันธกิจท่ี 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7  เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการจัดทำคู ่มือน ักเร ียน นักศึกษา ระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ 
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการสอน และ
ระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน สถานประกอบการและต่างประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอน
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ 78 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการ
เรียน 

2 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับนักศึกษา
ระบบเทียบโอน 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ/สนับสุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ/ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงานวิชาการเพื่อเลื ่อนวิทย

ฐานะ  
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 

2 คน - จำนวนครูท่ีได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเพิ่มวุฒิการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ 
3 โครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ

และวิชาชีพท้ังในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
ร้อยละ 75 ร้อยละจำนวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 
4 โครงการทักษะความชำนาญในสถานประกอบการ 
5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
6 โครงการอบรมการใช้และผลิตส่ือการเรียนการสอน 
7 โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน ร้อยละจำนวนครูเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนกับ

หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละบุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ครูมีศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้ครูได้จัดทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 
1 โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วชิาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละของครูท่ีจัดทำงานวิจัยให้ช้ันเรียน 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณา

การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมรรถนะวิชาชีพและ
พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 10 ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

2 โครงการสนับสนุนให้ครูได้รับประกาศเกียรติคุณด้าน
จรรยาบรรณ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤกษแก่ครูและ

บุคลากร 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 75 ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการอบรมด้านภาษา
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครูและบุคลากร 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดตามช้ันปี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-Net 

3  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 
2.00 

4 โครงการสอนปรับพื้นฐาน 
5 โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
7 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นกัศึกษา 
8 โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯผู้เช่ียวชาญและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
9 โครงงานวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อมาใช้แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

10 โครงการทักษะการคิด 
11  กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
12 โครงการสอนซ่อมเสริม 
13 โครงงานวิชาชีพ 
14 โครงการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการฟงัพูดอ่านเขียน ร้อยละ 85 ร้อยละผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะใน

การส่ือสารด้านการฟัง การอ่านการเขียน และ
การสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

15 โครงการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและพูดในท่ีชุมชน 
16 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษสู่แผนกวิชา 
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ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
17 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 

  
18 โครงการตอบปัญหาวิชาการและตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ 
19 โครงการรักการอ่าน  
20 โครงการจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่าน 
21 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 
22 โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ความรู้และ

เทคโนโลยี 
ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
23 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีจำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
24 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องอนิเตอร์เน็ต 
25 โครงการเตือนก่อนรไีทร์ สอนซ่อมเสริม ติวก่อนสอบ ร้อยละ 80 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

26 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
27 โครงการอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน 
28 โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกประสบการณ์ทวิภาคี  
29 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน 
30 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคีหลังฝึกวิชาชีพ 
31 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85 ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนด้าน
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 32 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร ปวช. ปวส. ระยะ
ส้ัน เข้าทำงานในสถานประกอบการ 
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พันธกิจท่ี 3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูให้มี
คุณภาพ 
 3. เพื่อสร้างจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 

3 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
4 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
6 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7 โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รายวิชา 
8 กิจกรรมบริจาคโลหิต 
9 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

10 กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 
11 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
12 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
13 กิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุม

ของผู้เรียน 
14 กิจกรรม To Be Number One 
15 กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา 
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พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทันสมัยเข้าถึงได้ 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลการและผู้เรียน ใน

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มคีวามทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้าน
การทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียนในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
4 โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนครบถ้วน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียนใน

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้าน
การทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเปน็มืออาชีพพร้อมก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครบถ้วน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ใน

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคีเครือข่าย 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้าน
การทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคี
เครือข่าย 
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พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพอย่างหลากหลายครบถ้วน มีมาตรฐานในการเป็นตลาดนัดวิชาชีพเพื่อปวงชน 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการความรู้ บริการด้านวิชาการและด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัด

ฝึกอบรมหรือบริการว ิชาชีพที ่หลากหลายแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาใหม้ีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้าน
การทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
จัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพท่ีหลากหลายแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

2 โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 
3 โครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
4 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
5 โครงการ Fix it Center ร้อยละ 80 ร้อยละของสาขางานท่ีจัดฝึกอบรมหรือบริการ

วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย 2 
โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 

6 โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
7 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการชุมชน 
8 โครงการฝึกอบรมอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

(ตชด.) 
10 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พำนักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-

พม่า       
ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมการจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพ 
11 โครงการอาชีวะจิตอาสา 
12 โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
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พันธกิจท่ี 4  จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  ครูและผู้เรียน มีทักษะการทำงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริม ครู ให้มีทักษะการทำงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน  1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ และข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ด้าน
การทำวิจัย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 60 ร้อยละของสาขางานท่ีครูสามารถจัดทำ
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล 

2 โครงการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน 
4 กิจกรรมนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน 
5 กิจกรรมครูจัดทำงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนครูท่ีได้จัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย หรือโครงงาน 
6 กิจกรรมผู้เรียนจัดทำส่ิงประดิษฐ์ ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยท่ีผู้เรียนเป็นผู้จัดทำได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 7 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
8 โครงการอบรมให้ความรู้การทำรายงานการวิจัยแก่ผู้เรียน ร้อยละ 60 ร้อยละของสาขางานท่ีผู้เรียนสามารถจัดทำ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยท่ีนำไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 
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ก) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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ค) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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ง) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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