คานา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกาหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย และคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริ หาร หัว หน้ าแผนกวิชา หั วหน้างาน ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ แทนชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ร่วมมือร่วมใจกันจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คาชี้แจง
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารแสดงข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ของสถานศึ ก ษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
จั ด ทาขึ้น ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้ ว ย 3 มาตรฐาน คื อ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2
การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการบริหารงานจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างถ้วน สมบูรณ์ โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
 1.1 สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์
ประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัย
สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ดอกสร้อยอินทนิล

 1.2 ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ ทักษะดี มีคุณธรรม นาวิชาการ ”
(Excellence in Skills, Morality and Academic)
 1.3 เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นาวิชาชีพ ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
 1.4 อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
 1.5 คุณธรรม อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Morality and ldentity)
“ตรงต่อเวลา มารยาทดี มีจิตอาสา”
(Punctual good manners volunteer)

2

 1.6 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

คณะกรรมการวิทยาลัย

รอง ผอ.ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
• งานความรวมมือ
• งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนากิจการ นร. นศ.

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร์
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ
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 1.6 ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
ประเภท
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง /
ยามรักษาการ / พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)
5
55
8
15
28
19

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน)
5
55
8
9
-

สอนตรงสาขา
(คน)
55
8
15
-

78
130

72
72

78
78

ทวิภาคี
78
58
61
197
143
93
236
433

รวม
552
403
395
1,350
349
249
598
1,948

 1.7 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ
474
345
334
1,153
206
156
362
1,515
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า
610
307
917

ปวช. 3
ปวส. 2
รวม

สาเร็จการศึกษา
393
253
646

คิดเป็นร้อยละ
64.43
82.41
70.45

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
5
1
2
2
1
11

รวม
(สาขาวิชา)
10
3
5
4
1
23

 1.8 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
5
2
3
2
12

พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
 1.9 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561

ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (หลัง)
6
6

5

1.10 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน (บาท)
41,737,420.00
16,653,500.00
1,868,050.00
260,000.00
3,000,000.00
63,518,970.00
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มาจาก
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน
9 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้า นความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น
ความรู้ เชิงทฤษฏี และหรื อข้อเท็จ จริ ง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา
ประกอบด้ ว ย รายการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถส าเร็ จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา
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การคานวณ
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
ร้อยละ =
x 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถสาเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมตามแนวทางการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
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อาชี พ อิ ส ระหรื อ มี ผ ลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ หรื องานวิจั ย ผลงานของผู้ เรีย นได้รับ รางวัล จากการประกวดนวั ตกรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
*หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม่นับ
รางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา
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1.1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 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 หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน
หรื อองค์กรในระดับ ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ นับรวมการจัด กิจกรรมประกวด แข่งขันของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิช าชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกั บจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกเที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาขีพในครั้งแรก
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุ กรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิส ระหรื อศึกษาต่อ โดยไม่นั บ รวมผู้ เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงาน
ทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่
มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.1.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีก ารปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดู แลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
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การประเมิน
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกรองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
1.2.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถส าเร็ จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
ร้อยละ =
x 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมตามแนวทางการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
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3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

1.2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ หรื องานวิจั ย ผลงานของผู้ เรีย นได้รับ รางวัล จากการประกวดนวั ตกรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับชาติ
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5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
*หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม่นับ
รางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชี พในระดับ
สถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
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4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน
หรื อองค์กรในระดับ ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ นับรวมการจัด กิจกรรมประกวด แข่งขันของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิช าชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

21

1.2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลัก สูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกเที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาขีพในครั้งแรก
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

x 100

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุ กรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.2.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิส ระหรื อศึกษาต่อ โดยไม่นั บ รวมผู้ เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

x 100

24

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มี
งานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่
มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.2.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้ เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดู แลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกรองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
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การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถส าเร็ จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา
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การคานวณ
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
ร้อยละ =
x 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดู แ ลแนะแนวผู้ เ รี ย นของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถส าเร็ จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น คนดี
แสดงออกทั้งด้านจิ ตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิ ดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสี ยสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก
ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัด
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กิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
การประเมิน
1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม มี
ความเป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจ กรรมเสริมหลั กสูตร เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผู้เรียนร้ อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม หรือมีผลการประเมิน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับ
จังหวัด
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม หรือมีผลการประเมิน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม หรือมีผลการประเมิน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็ น ไทย เห็ น คุณค่ าและร่ ว มพัฒ นาภู มิปัญ ญาไทย มี จิตส านึ กในการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม หรือมีผลการประเมิน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์ก ารมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมตามแนวทางการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

1.3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ หรื องานวิจั ย ผลงานของผู้ เรีย นได้รับ รางวัล จากการประกวดนวั ตกรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
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1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
*หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม่นับ
รางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 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 หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรี ยญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน
หรื อองค์กรในระดับ ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ นับรวมการจัด กิจกรรมประกวด แข่งขันของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิช าชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ เ รี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ทั้ ง 2 ด้ า น จึ ง คิ ด เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกเที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาขีพในครั้งแรก
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้ เรี ย นในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขาติขึ้นไป
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

x 100

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิส ระหรื อศึกษาต่อ โดยไม่นั บ รวมผู้ เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มี
งานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
ที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
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การประเมิน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการชุมชน
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมจิตอาสา
5. สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการบริ ก ารชุ ม ชน วิ ช าการ วิ ช าชี พ และจิ ต อาสาของ
สถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.3.10 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้ เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดู แลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกรองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้น ผู้ เรี ย นเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้ องการ
ของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมือกับ สถานประกอบการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง รายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก าร
ส่งเสริมให้ ส าขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมี ส่ ว นร่ ว มของสถานประกอบการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา
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3. มีห ลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก าร
ส่งเสริมให้ ส าขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคานวณ
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
ร้อยละ =
x 100
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. จ านวนสาขาวิช าหรือสาขางานมีก ารพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ หรือ ปรับปรุ ง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21
การประเมิน
1. ครู ผู้ สอนมีการวิเคราะห์ ห ลักสู ตรรายวิช า เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active, Learning, STEM Education เป็นต้น
4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบข้อมูล
1. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active, Learning, STEM Education เป็นต้น
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4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
x 100
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้
พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตรมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับ การศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้
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การคานวณ
กาหนดให้
N
=
V
=
W
=
X
=

Y

=

Z

=

ร้อยละเฉลี่ย

=

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
100 (
5

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กาลังพัฒนา
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2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้น
เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรง
ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
การคานวณ
กาหนดให้
N
=
V
=
W
=
X

=

Y

=

Z

=

ร้อยละเฉลี่ย

=

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน
จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียน
จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ
100 (
5
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จ านวนครู ผู้ สอนที่มีข้อมูล สารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิช าเป็น
ปัจจุบัน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หมดของ
สถานศึกษา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ
แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวั ตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่
การคานวณ
กาหนดให้
N
=
V
=
W
=
X
=
Y
Z
ร้อยละเฉลี่ย

=
=
=

จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
100 (
5

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กาลังพัฒนา
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2.3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติ
งานประจาปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริห ารสถานศึกษามีส่ วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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2.3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารน าผลจากการประเมิ น ไปใช้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
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การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2
2
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การจั ด การ
อาชี ว ศึ กษาทั้ง ในประเทศและหรื อ ต่างประเทศ ในด้านครู พิเ ศษ ครู ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น ครู ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน6
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4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพี ย งพอต่ อการใช้ ง านของผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ รั บบริ ก าร เอื้ อ ต่ อการจัด การเรี ยนรู้ สอดคล้ อ งกับ บริ บทของ
สถานศึกษา
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การประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม สิ่งอานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้ องปฏิบั ติการ แหล่ งการเรี ย นรู้ โรงฝึ กงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่ งอานวยความสะดวกตามแผนงาน
โครงการที่กาหนด
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สถานศึกษาปรั บ ปรุ งและพัฒนาสภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภู มิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่ อสาร รวมทั้งการจั ดระบบรั กษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ เพื่ออานวย
ประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
สาหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดทีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
2. ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห้ อ งสมุ ด มี ส ภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. จานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้น
ด้วยตนเองเพียงพอ
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4. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
6. จานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จานวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ในด้ า นความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษา
กับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3.ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100
Mbps (เมกะบิทต่อวินาที)
2.3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัด
การเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100

การตรวจสอบข้อมูล
1. จ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ใ ช้ ใ นการจัด การเรี ยนการสอนทั้ ง หมดของ
สถานศึกษา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการ
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีดังนี้
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2
2
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การจั ด การ
อาชี ว ศึ กษาทั้ง ในประเทศและหรื อ ต่างประเทศ ในด้านครู พิเ ศษ ครู ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น ครู ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
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2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
1 สถานศึกษาจัดกิจ กรรมให้ ผู้ บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการชุมชน
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมจิตอาสา
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5. สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการบริ ก ารชุ ม ชน วิ ช าการ วิ ช าชี พ และจิ ต อาสาของ
สถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา
และผู้เรียน
4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ในด้ า นความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษา
กับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล
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3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3.ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัด
การเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ ว มมือกับ บุ คคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามี
การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การ
จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มีดังนี้
3.1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่
การคานวณ
กาหนดให้
N
=
V
=
W
=
X
=
Y

=

จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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Z
ร้อยละเฉลี่ย

=
=

จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
100 (
5

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน
นาผลค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ร้อยละ 50.00-59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติ
งานประจาปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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การประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริห ารสถานศึกษามีส่ วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารน าผลจากการประเมิ น ไปใช้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การจั ด การ
อาชี ว ศึ กษาทั้ง ในประเทศและหรื อ ต่างประเทศ ในด้านครู พิเ ศษ ครู ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น ครู ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เ รียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุ ณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา
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3.1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
1 สถานศึกษาจัดกิจ กรรมให้ ผู้ บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการชุมชน
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมจิตอาสา
5. สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมการบริ ก ารชุ ม ชน วิ ช าการ วิ ช าชี พ และจิ ต อาสาของ
สถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจั ยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่ว ยงานอื่น หรือมีการ
นามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับชาติ
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5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
*หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดย
ไม่นับรางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.2.2 การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้
การคานวณ
กาหนดให้
N
=
V
=
W
=
X
=

Y

=

Z

=

ร้อยละเฉลี่ย

=

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
100 (
5

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
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5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กาลังพัฒนา
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไว้ดังนี้
“องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ”
 3.2 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดย
ในแต่ละพันธกิจจะกาหนดวัตถุประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและ
บริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจ
และบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
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 3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึ ง การก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของแต่ ล ะพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจ
และบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
ธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจและบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้หลักธรรมมาภิบาล

ที่
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานอาเซียน
7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายความร่วมมือ
5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และงานวิจัย
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
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 3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้
ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลั งคนอาชีว ศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้ มีความรู้
ทักษะมีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิช าชีพสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีจานวน
2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
2.1.1 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2) Chinese Day Camp 2018
3) ชมรมภาษาอังกฤษ
4) ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
5) วันศริสต์มาส
6) Young bartender academy traning by the trainer
7) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)
8) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาเซียน
9) เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
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10) เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
11) ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
13) ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14) ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
1.1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
1.1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.1.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 7 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
2.2.1 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) จิตอาสาพัฒนาชุมชน
2) จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
3) ทาความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด
4) จิตอาสา “ปันรัก ปันสุข”
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
6) จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน “พี่อาสาพาน้องเที่ยว: ของดีเมืองสุพรรณฯ”
7) สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
8) อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
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9) อบรมหลักสูตรวิชาชีพ 108 อาชีพ
10) ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์
พั น ธกิ จ ที่ 2 ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2.1.1 เป้าประสงค์
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสานึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) จัดทาคู่มือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
2) จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
3) การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
4) กิจกรรมแข่งขันคณิตคิด
5) Math Camp
6) พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
7) การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
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8) เย็บร้อยค่อยจีบ
9) จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
10) ธนาคารโรงเรียน
11) การจัดนิทรรศการการเรียนรู้แบบบูรณาการ
12) การสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
13) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนักเรียน นักศึกษา
14) ไหว้ครูช่าง
15) การเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
16) การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
17) อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานสถานศึกษาคุณธรรม
18) อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
19) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
20) กิจกรรมลูกเสือเนตรนรี
21) กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
22) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
23) นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
24) การประชุมผู้ปกครอง
25) อบรมผู้ประสานสิบทิศ
26) สมุดบันทึกความดี
27) มอบเกียรติบัตรเรียนดี
28) บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
29) เครื่องแบบสวย
30) อบรมความรู้วินัยจราจร
31) ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
32) ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
33) จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
34) ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
35) การให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
36) จัดหารายได้ระหว่างเรียน
37) เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
38) ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
39) การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
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40) จัดซื้อเวชภัณฑ์
41) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
42) กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
43) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.1.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.3.10 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านธุรกิจและบริการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน
1.2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทาง
การศึกษาด้านธุรกิจและบริการ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
2.1.1 เป้าประสงค์
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2) Chinese Day Camp 2018
3) ชมรมภาษาอังกฤษ
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4) ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
5) วันศริสต์มาส
6) Young bartender academy traning by the trainer
7) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)
8) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาเซียน
9) เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
10) เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
11) ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
13) ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14) ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1.3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
2.2.1 เป้าประสงค์
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
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2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) อบรมอาหารกับชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
5) ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
9) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ
10) เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชีย่ วชาญไอที
11) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนฝึกนวดฝ่าเท้า
12) เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
13) การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
14) ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา
15) ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
16) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
17) แนะแนวการศึกษาต่อ
18) ทุนการศึกษา
19) แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านธุรกิจและบริการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านธุรกิจและบริการ
1.2 เพื่อส่งเสริม การวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และงานวิจัย
2.1.1 เป้าประสงค์
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงงานวิทยาศาสตร์
2) สื่อเทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
3) ส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4) ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของวิทยาลัย
5) การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
6) เผยแพร่ผลการทาวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียนและครูผู้สอน
7) ส่งเสริมการทาวิจัยแผนก/วิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานใน
สถานศึกษา
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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พันธกิจที่ 5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ ฝึ กอบรมวิ ช าชีพ ด้า นธุร กิจ และบริก าร ให้ มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
2.1.1 เป้าประสงค์
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) เชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ และเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3) ครูดีเด่นประจาปีให้ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านวิชาการและวิชาชีพ
4) จ้างครูชาวต่างประเทศ
5) พัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนสาหรับครูและบุคลากรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒ นาทั กษะสื่ อสารภาษาอัง กฤษส าหรับ ครู บุคลากรทางการศึก ษา และ
เจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
8) ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9) ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10) จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
11) ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัย และศึกษาต่อ
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12) นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
13) จัดทาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
14) วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
15) อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2.2 การจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้หลักธรรมมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
หลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้หลักธรรมมาภิบาล มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1.1 เป้าประสงค์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
2) งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
3) จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์
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4) ปรับปรุงงานบุคลากร
5) จัดซื้อครุภัณฑ์
6) ปรับปรุงห้องเรียน 421
7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
8) ปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร
9) ปรับปรุงร่องระบายน้า
10) ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
11) บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
12) ดูแลเครื่องกรองน้าภายในวิทยาลัย
13) เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
14) ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
15) ส้วมพอเพียง
16) การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
17) จัดซื้อสารเคมี อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์
18) จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล
19) จัดซื้อครุภัณฑ์
20) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลาด 123
21) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม 321 และ 322
22) จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ IMAC เพื่อเข้าร่วม
ประกวดห้องเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
23) จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร และวารสาร
24) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
25) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้บริเวณโดมรวมน้าใจ
26) จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อส่วนรวมห้องพุทธรักษา
27) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บริการในงานเอกสารการพิมพ์
28) จัดทาตาข่ายกันนกห้องควบคุมแม่ขายและห้อง 234
29) ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
2.3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
2.3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
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ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT
เป็นฐาน
2.2.1 เป้าประสงค์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) ตรวจสุขภาพประจาปีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) วารสารประชาสัมพันธ์
3) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6) พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
8) จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
9) ประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
10) สร้ า งฐานความรู้ เ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561
11) จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.3 การบริ ห ารจั ดการระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
2.3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
2.3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
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ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
2.4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
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 3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
ที่
1

แผนงาน/โครงการ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของ
การศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตร

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนก และระดับ
ปวส.2 ทุกแผนก
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้การมอบประกาศนียบัตรดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเป็นระเบียบ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

91

ที่

แผนงาน/โครงการ

2

Chinese Day Camp 2018

3

ชมรมภาษาอังกฤษ

4

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการฝึก
ทักษะทางภาษาจากประสบการณ์จริง
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในการใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร

เป้าหมาย

1.เชิงปริมาณ
- ผู้เรียน ที่เรียนภาษาจีน และผู้เรียนสมาชิก
ชมรมภาษาจีน จานวน 40 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนที่มีภาษาอังกฤษพื้นฐานค่อนข้างดี
2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 1. เชิงปริมาณ
ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจบรรยากาศที่ - จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จานวน 3 วัน
สนุกสนานนอกห้องเรียน
2 คืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับ - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2
ผู้อื่นโดยการทากิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ทุกแผนกวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน
2. เชิงคุณภาพ
เขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ - นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการใช้
กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษา - นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการฟัง การพูด
มีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

92

ที่

แผนงาน/โครงการ

4

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
(ต่อ)

5

วันคริสต์มาส

6

Young bartender academy
traning by the trainer

7

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู้การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)

วัตถุประสงค์
ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มี
ความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม
ในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
2. เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัด
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทาง
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
1. เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและทากิจกรรม 1. เชิงปริมาณ
ให้ผู้เรียน
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และ
2. เชิงคุณภาพ
สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนมีความรู้และนาประสบการณ์ตรงมาใช้ใน
การเรียน
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา 1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการมี - นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลิกภาพที่ดี
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และนาประสบการณ์ตรงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.3

2.4, 3.1

1.3

93

ที่

แผนงาน/โครงการ

8

พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน

9

เส้นทางการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดี
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจและ
สมรรถนะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทยสร้างความแตกต่าง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัด ให้มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในการให้บริการใน
จังหวัดเมืองท่องเที่ยวระดับกลุ่มภาคกลาง
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 70 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 70%
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและพฤติกรรม
การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้า
ร่วมกิจกรรม 70%

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

2.3, 3.1

94

ที่

แผนงาน/โครงการ

9

เส้นทางการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

10

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหลงท่องเที่ยว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญญาตรี ห ลั ก สู ต ร 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เทคโนโลยีบัณฑิต
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเปิดโอกาส และยกระดับผู้ที่ทางานให้มีวุฒิ
การศึกษาให้สูงขึ้น

11

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
มัคคุเทศก์
1. เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
รับนักศึกษา 20 คน, สาขาวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา 20 คน
2. เชิงคุณภาพ
- มีผู้เข้าศึกษาต่อ มีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้าน
วิชาชีพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพแต่ละ 1. เชิงปริมาณ
สาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
- ผู้เรียนทุกคนได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน
2. ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน วิชาชีพ และผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพที่
ชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี
3. ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และทักษะ และปฏิบัติรวมกันต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขึ้นไป ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน
ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

3.1, 3.2

1.1, 1.2, 1.3

95

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

11

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ต่อ)

12

ส่งเสริ มการประกอบอาชีพอิส ระใน 1. เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความสะดวก
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
รวดเร็วและมีความต่อเนื่องในการดาเนินการด้าน
ต่าง ๆ
2. เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ

13

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

1. เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาต่อ
นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา
2561
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ที่จะผลิต
กาลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

14

ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

1. เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาได้แนวทางการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะจบ
การศึกษากับวิทยาลัยฯ

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทาเป็น
1. เชิงปริมาณ
- สามารถใช้พิมพ์งานได้มากกว่า 1,000 แผ่น
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 700 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ทราบว่านักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา
แล้วทางาน
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2
ทุกสาขาวิชาเข้าปัจฉิมนิเทศ จานวน 700 คน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3
2.3, 3.1

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

96

ที่
14

แผนงาน/โครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2
ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จบการศึกษา
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

97

พันธกิจที่

1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์การบริการ
ได้ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
1. เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
เลขานุการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาสังคม

1

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

1. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติ
อันพึงประสงค์ด้านจิตอาสา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกฝนด้านการจัดการ
บุคลากร ทรัพยากร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2

จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อสร้างจิตอาสาในการพัฒนาสังคมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในผู้เรียน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

1.3, 2.4, 3.1

98

ที่
2

3

4

5

แผนงาน/โครงการ
จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีน้าใจ
ทาความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด 1. เพื่อสร้างจิตอาสาในการพัฒนาสังคมให้กับ
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
- จานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาลงมือทากิจกรรมเพื่อ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
สังคมด้านจิตอาสา
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีน้าใจ
แผนกวิชาการโรงแรม
1. เพื่อสร้างจิตอาสาในการพัฒนาสังคมให้กับ
1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
- จานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาลงมือทากิจกรรมเพื่อ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
สังคมด้านจิตอาสา
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีน้าใจ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา 1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน 1. เชิงปริมาณ
ชุมชน
ที่ด้อยโอกาส
- นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งด้อยโอกาส
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกการทางานเป็นทีมรู้จักการ
และเด็กในชุมชน จานวน 50 คน
แก้ปัญหา รู้จักการวางแผนและมีจิตอาสา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3, 2.4, 3.1

1.3

1.3, 2.4, 3.1

3.1

99

ที่

แผนงาน/โครงการ

5

เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ชุมชน (ต่อ)

6

จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน “พี่อาสาพา
น้องเที่ยว : ของดีเมืองสุพรรณฯ”

7

สร้างอาชีพเพื่อชุมชน

8

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ 2. เชิงคุณภาพ
ที่ดีให้กับสถานศึกษา
- นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งด้อยโอกาส และ
เด็กในชุมชน จานวน 50 คน ได้รับความพึงพอใจ
และประทับใจ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการเป็นจิตอาสา 1 เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางานเป็น - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทีม
2. เชิงคุณภาพ
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ที่ดีให้กับสถานศึกษา
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตาม
1. เชิงปริมาณ
ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
- ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
2. เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
2. เชิงคุณภาพ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพ
3. เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนเป็นการสร้างงาน มากขึ้น
สร้างรายได้แก่ผู้สนใจ
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตาม
1. เชิงปริมาณ
ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
- ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
3.1

2.4, 3.1

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

100

ที่

แผนงาน/โครงการ

8

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
(ต่อ)

9

อบรมหลักสูตรวิชาชีพ 108 อาชีพ

10

ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการ
ประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ผู้สนใจ
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตาม
ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
2. เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ผู้สนใจ
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตาม
ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
2. เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ผู้สนใจ

2. เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพ
มากขึ้น

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

1. เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100คน
2. เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพ
มากขึ้น

2.4, 3.1

1. เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพ
มากขึ้น

2.4, 3.1

101

พันธกิจที่ 2. ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสานึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

จัดทาคู่มือรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาใหม่

1. เพื่อวางแผนในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อทดสอบและวัดผลด้านการพัฒนาการของ
นักเรียน นักศึกษา

1. เชิงปริมาณ
- จานวนรับสมัครตรงตามแผนการรับและ
เพียงพอในแต่ละระดับชั้น
2. เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพเข้า
ศึกษาเพื่อการพัฒนาในอนาคต

2

จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
นักศึกษา

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวที่
ทันสมัยมีความคงทนต่อการใช้งานตลอดการเรียน

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1
ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจาตัวใช้ตลอดหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับบัตรประจาตัวไว้ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการติดต่อกับหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3

1.1, 1.2, 1.3

102

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

3

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านทักษะวิชาชีพ
อศจ. ภาค และชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4

กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดสนุก

5

Math Camp

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,800 คน ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงโดยได้จัดแข่งขันระดับต่าง ๆ
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 100 คน ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อไปแข่งขันทักษะระดับต่าง ๆ
1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะ 1. เชิงปริมาณ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในรายวิชา
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
คณิตศาสตร์
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เชิงคุณภาพ
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา
เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง
ศักยภาพในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะ 1. เชิงปริมาณ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในรายวิชา
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
คณิตศาสตร์
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

2.1

2.1, 2.3, 2.4

103

ที่

แผนงาน/โครงการ

5

Math Camp (ต่อ)

6

พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา

7

การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

วัตถุประสงค์
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง

เป้าหมาย

ศักยภาพในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 1. เชิงปริมาณ
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ความรุนแรง และ
- นักกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล และประเภท
อบายมุข
อื่น ๆ จานวน 100 คน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 2. เชิงคุณภาพ
กับนักกีฬาเป็นสาคัญ
- นักกีฬาเป็นคนดี คนเก่ง และยังพัฒนานักกีฬาสู่
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ความเป็นเลิศด้านกีฬา
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกด้าน
1. เชิงปริมาณ
ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์และ
- ชุดสาหรับจัดแสดงแฟชั่นในโอกาสต่าง ๆ
พัฒนาผลงานด้วยตนเอง
จานวน 20 ชุด
2. เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาสร้างชื่อเสียงให้ 2. เชิงคุณภาพ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และสถานศึกษาสู่ - นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถและ
ชุมชน
แสดงออกในด้านของความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการฝึก
ประสบการณ์จริง คิดและสามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.1, 2.3, 2.4

1.3

1.1, 1.2, 1.3

104

ที่
7
8

9

แผนงาน/โครงการ
การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (ต่อ)
เย็บร้อยค่อยจีบ

จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

10 ธนาคารโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน
ได้ และเกิดความสามัคคี
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางทักษะชีวิต
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถและ
แสดงออกในด้านของความคิดสร้างสรรค์
1. เพื่อส่งเสริมกระกวนการทางลักษะชีวิต
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถและ
แสดงออกในด้านของความคิดสร้างสรรค์
1. ให้บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน เพื่อส่งเสริม
1. เชิงปริมาณ
การออมและรู้จักประหยัด
- ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
2. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก การท างานในระบบ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ
ธนาคาร
2. เชิงคุณภาพ
- ปลูกฝังการรู้จักประหยัด และออมแก่นักเรียน
นักศึกษารวมถึงคุณครู และเจ้าหน้าที่

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

105

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

11 การจั ด นิ ท รรศการการเรี ย นรู้ แ บบ 1. เพื่อจัดการนิทรรศการเศรษฐศาสตร์ให้เป็นไป
บูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีบทบาทสาคัญในการ
แสดงความรู้ทางวิชาการได้ ผ่านการจัดนิทรรศการ
3. เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลั ก การเรีย นรู้ และการจั ด
กิจกรรมทางวิชาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
12 การสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชา 1. เพื่อจัดการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปตาม
ธุรกิจค้าปลีก
มาตรฐานทางวิชาชีพตามประเภทของกิจการ
2. เพื่อให้สถานประกอบการมีบทบาทสาคัญในการ
ประเมินนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานอยู่ในความ
ดูแลได้มาตรฐานของสถานประกอบการนั้น
3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลและ
ประเมินผล
13 ทดสอบมาตรฐ านฝี มื อ แรงงา น 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม
นักเรียน นักศึกษา
ที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.
ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. เพื่อยกระดับด้านทักษะมาตรฐานให้เป็นตามที่
มาตรฐานแรงงานสากล

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าจัดนิทรรศการได้
มากกว่าร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา สามารถสอบผ่ านการ
ประเมินการจัดนิทรรศการได้มากกว่าร้อยละ 90
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพได้มากกว่าร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา สามารถสอบผ่านข้อทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพได้มากกว่าร้อยละ 90
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช. ปวส. จานวน
70 คน ได้เข้ารับการทดสอบไม่น้อยกว่า 80 ของผู้
เข้ารับการทดสอบ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3
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ที่

แผนงาน/โครงการ

13 ทดสอบมาตรฐ านฝี มื อ แรงงา น
นักเรียน นักศึกษา (ต่อ)

14 ไหว้ครูช่าง

15 การเตรียมความพร้อมนักเรียน
นักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปวช. ปวส. แผนก
วิ ช าการโรงแรม ได้ เ ข้ า รั บ การทดสอบ ตาม
กระบวนการของกระทรวงแรงงาน
1. เพื่อจัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน 1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ - นักเรียนในสาขาวิชาการออกแบบรวมทั้งครู
ดีงามในวิชาชีพ
อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เชิงคุณภาพ
และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และ - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ครูผู้สอนในสาขาวิชา
ในวิชาชีพเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม
และครูผู้สอนในสาขาวิชา
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐาน
- นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเข้าทดสอบทาง
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
การศึกษาระดับชาติ
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.3

1.1, 1.2, 1.3

107

ที่

แผนงาน/โครงการ

16 การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาล
ปีใหม่

17 อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงาน
สถานศึกษาคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชานา
ความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้ฝึกปฏิบัติจริง
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
1. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 1. เชิงปริมาณ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ยาวนานสืบไป
ปฏิบัติการ สถานศึกษาคุณธรรม ร่วมกันได้ทั้ง
3. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาบนพืน้ ฐานของ
วิทยาลัยฯ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
- นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
แนวทางในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมต่อไป
ระดับมาก
4. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
2. เชิงคุณภาพ
และประเพณีที่ดงี ามของไทย โดยให้นักเรียน นักศึกษา
- เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและ
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีร่วมกัน
และยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมในการก้าวสู่ A.E.C พัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นการ
ได้เป็นอย่างดี
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว สามารถทา
5. เพื่อส่งเสริมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษาคุณธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาทีส่ นใจ ให้นักเรียนมีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่
เหมาะสมมากขึ้นเป็นการพัฒนานักเรียน
สมัครเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองและ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

1.3
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ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

17 อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงาน
สถานศึกษาคุณธรรม (ต่อ)

ขยายผลโครงการฯ ไปยังคนใกล้ชิดได้ต่อไป
สามารถให้นักเรียนมีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่
6. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เหมาะสมมากขึ้น
มีความพึงพอใจและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการฯ

18 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

1. เพื่อนาหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้าง
สมาธิเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป

19 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 950 คน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1
นาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1
นาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ 1. เชิงปริมาณ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จัก สุพรรณบุรี จานวน 1,920 คน
ช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและ
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3

1.3

1.3
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ที่

แผนงาน/โครงการ

19 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (ต่อ)

20 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนรี

21 กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หวงแหนในศิลปวัฒนธรรม

2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มีความตระหนักถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ 1. เชิงปริมาณ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จัก สุพรรณบุรี จานวน 1,920 คน
ช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและ
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มีความตระหนักถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ 1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จัก จานวน 1,920 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3

1.3

1.3

110

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

21

กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ต่อ)

ช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรม

22

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จัก
ช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรม

23

เป้าหมาย
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มีความตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี จานวน 1,920 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มีความตระหนักถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น
นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้ 1. เชิงปริมาณ
มีการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3

1.3

1.3
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ที่
23
24

25

26

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
(ต่อ)
การประชุมผู้ปกครอง
1. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายทางการศึกษาที่
วิทยาลัยจะดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
2. เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
วิทยาลัยฯ และครูที่ปรึกษา
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัย
อบรมผู้ประสานสิบทิศ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทการดูแล
เพื่อนร่วมห้องในทุกด้าน
2. เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน
สมุดบันทึกความดี

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีสมุดบันทึก
ความดีคนละ 1 เล่ม
2. เพื่อการบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1. เชิงปริมาณ
- การประชุม 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองเข้าประชุม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 95
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาห้องละ 3 คน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถช่วยงานครูที่ปรึกษา
ได้
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่มีสมุดบันทึกความดี
คนละ 1 เล่ม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3
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ที่

แผนงาน/โครงการ

27

มอบเกียรติบัตรเรียนดี

28

บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

29

เครื่องแบบสวย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาเห็น
แบบอย่างที่ดีควรเอาเป็นแบบอย่าง

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่
3.75 ขึ้นไป
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมโดดเรียนน้อยลง
1. เพื่อลดความเสี่ยงในการด้านความปลอดภัย
1. เชิงปริมาณ
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม
- ลดจานวนความเสี่ยงใน5 ด้านในแต่ละปี
และด้านการพนันและการมั่วสุ่ม
2. เชิงคุณภาพ
- ให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่อง
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิต
ตนเองและสังคม
1. เพื่อปลูกฝังนิสัยการแต่งกายให้ถูกต้องตาม
1. เชิงปริมาณ
ระเบียบ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตาม ทุกระดับชั้น จานวน 110 คน
ระเบียบ
2. เชิงคุณภาพ
3. เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและด้าน - นักเรียนมีพฤติกรรมในการแต่งกายถูกต้องตาม
สังคม
ระเบียบ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3
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ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

30

อบรมวินัยจราจร

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัยจราจร
2. เพื่อลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน

31

ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา

1. เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และ
ด้านการพนันและการมั่วสุม

32

ตรวจความเรียบร้อยภายใน
สถานศึกษา

1. เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และ
ด้านการพนันและการมั่วสุม

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชั้น
ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่มีวินัยรู้กฎจราจร
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุก
ระดับชั้น
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุก
ระดับชั้น
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิติตนเอง

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

114

พันธกิจที่ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านธุรกิจและบริการ
เป้าประสงค์ 5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา

1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของ
การศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตร

1. เชิงปริมาณ
- เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนก และระดับ
ปวส.2 ทุกแผนก
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้การมอบประกาศนียบัตรดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเป็นระเบียบ

2

Chinese Day Camp 2018

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการฝึก
ทักษะทางภาษาจากประสบการณ์จริง
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในการใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร

1.เชิงปริมาณ
- ผู้เรียน ที่เรียนภาษาจีน และผู้เรียนสมาชิก
ชมรมภาษาจีน จานวน 40 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

2.2, 3.2
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ที่

แผนงาน/โครงการ

3

ชมรมภาษาอังกฤษ

4

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

เป้าหมาย

1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนที่มีภาษาอังกฤษพื้นฐานค่อนข้างดี
2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 1. เชิงปริมาณ
ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจบรรยากาศที่ - จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จานวน 3 วัน
สนุกสนานนอกห้องเรียน
2 คืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับ - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2
ผู้อื่นโดยการทากิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ทุกแผนกวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน
2. เชิงคุณภาพ
เขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ - นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการใช้
กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษา - นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการฟัง การพูด
มีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่จัดให้ เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้
ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ
กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึก
ของการเรียนในกรอบของห้องเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.2, 3.2

2.2, 3.2
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ที่

แผนงาน/โครงการ

5

วันคริสต์มาส

6

Young bartender academy
traning by the trainer

7

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู้การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม
ในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
2. เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัด
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทาง
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
1. เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและทากิจกรรม 1. เชิงปริมาณ
ให้ผู้เรียน
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และ
2. เชิงคุณภาพ
สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนมีความรู้และนาประสบการณ์ตรงมาใช้ใน
การเรียน
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา 1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการมี - นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลิกภาพที่ดี
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และนาประสบการณ์ตรงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.1

2.4, 3.1

1.1, 1.2, 1.3

117

ที่

แผนงาน/โครงการ

8

พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน

9

เส้นทางการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดี
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจและ
สมรรถนะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทยสร้างความแตกต่าง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัด ให้มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในการให้บริการใน
จังหวัดเมืองท่องเที่ยวระดับกลุ่มภาคกลาง
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 70 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 70%
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและพฤติกรรม
การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้า
ร่วมกิจกรรม 70%

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.2, 3.2

2.2, 3.2

118

ที่

แผนงาน/โครงการ

9

เส้นทางการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

10

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหลงท่องเที่ยว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญญาตรี ห ลั ก สู ต ร 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เทคโนโลยีบัณฑิต
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเปิดโอกาส และยกระดับผู้ที่ทางานให้มีวุฒิ
การศึกษาให้สูงขึ้น

11

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
มัคคุเทศก์
1. เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
รับนักศึกษา 20 คน, สาขาวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา 20 คน
2. เชิงคุณภาพ
- มีผู้เข้าศึกษาต่อ มีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้าน
วิชาชีพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพแต่ละ 1. เชิงปริมาณ
สาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
- ผู้เรียนทุกคนได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน
2. ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน วิชาชีพ และผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพที่
ชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี
3. ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และทักษะ และปฏิบัติรวมกันต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขึ้นไป ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน
ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.2, 3.2

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

119

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

11

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ต่อ)

12

ส่งเสริ มการประกอบอาชีพอิส ระใน 1. เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความสะดวก
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
รวดเร็วและมีความต่อเนื่องในการดาเนินการด้าน
ต่าง ๆ
2. เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ

13

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

1. เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาต่อ
นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา
2561
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ที่จะผลิต
กาลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

14

ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

1. เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาได้แนวทางการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะจบ
การศึกษากับวิทยาลัยฯ

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทาเป็น
1. เชิงปริมาณ
- สามารถใช้พิมพ์งานได้มากกว่า 1,000 แผ่น
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 700 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ทราบว่านักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา
แล้วทางาน
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2
ทุกสาขาวิชาเข้าปัจฉิมนิเทศ จานวน 700 คน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

120

ที่
14

แผนงาน/โครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2
ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จบการศึกษา
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

121

พันธกิจที่ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านธุรกิจและบริการ
เป้าประสงค์ 5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และ
นอกสถานศึกษา
เห็นสภาพการทางานจริง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างงาน
สร้างอาชีพ

2

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้รับ
ประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์นาไปประยุกต์ในด้านการเรียน
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร 1. เชิงปริมาณ
ในด้านวิชาชีพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับมา
แต่งกายได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนได้ผลงานที่มี
คุณภาพ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

122

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3

อบรมอาหารกับชุมชนด้วยภูมิปัญญา 1. เพื่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพ
ท้องถิ่น
ให้กับผู้เรียนของแผนกวิชาให้มีความรู้ทักษะความ
ชานาญในด้านวิชาชีพต่าง ๆ
2. เพื่อฝึกวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปประกอบอาชีพให้กับตนเอง และเพื่อ
การศึกษาต่อ

1. เชิงปริมาณ
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาให้กับนักเรียน
นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

4

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
ด้านธุรกิจอาหาร

5

ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางาน
ด้านคหกรรม

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหาร
เข้าร่วมโครงการ
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการ
เรียนของตนเอง
1. เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนามากกว่า 70%

1. เพื่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพ
ให้กับผู้เรียนของแผนกวิชาให้มีความรู้ทักษะความ
ชานาญในด้านวิชาชีพต่าง ๆ
2. เพื่อฝึกวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปประกอบอาชีพให้กับตนเอง และเพื่อ
การศึกษาต่อ
1. เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ครูอาจารย์
นักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางาน
ด้านคหกรรม

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.4, 3.1

123

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางาน
ด้านคหกรรม (ต่อ)

6

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ

1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
2. ช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นหลังต่อไป

7

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาดได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- ครู นักเรียนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาในการเรียนการสอน และได้ผลที่มี
คุณภาพ
1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1. เชิงปริมาณ
- นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด
ได้รับความรู้จากวิทยากร
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ในหลักการด้านการตลาดการประกันภัยและ
การโฆษณาได้มากขึ้นและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้มากขึ้น

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.4, 3.1

124

ที่

แผนงาน/โครงการ

8

เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

9

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริม
อาชีพ

10

เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ไอที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
ในด้านวิชาชีพสาขาเลขานุการ และอาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ
ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนได้ผลงานที่มี
คุณภาพ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร 1. เชิงปริมาณ
ในด้านวิชาชีพสาขาเลขานุการ และอาเซียน
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับมา
ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนได้ผลงานที่มี
คุณภาพ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะประสบการณ์ตรงโดยวิทยากร 1. เชิงปริมาณ
ภายนอกสถานศึกษา
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ธุรกิจ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.4, 3.1

125

ที่
10

11

12

แผนงาน/โครงการ
เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ไอที (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้าน
สาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1. เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว 1. เชิงปริมาณ
ฝึกนวดฝ่าเท้า
เชิงสุขภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมนวดเพื่อ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ สุขภาพ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้าน
สาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา
เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
1. เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
1. เชิงปริมาณ
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถ - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาการ
บูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ออกแบบจานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช. 1-3
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้าน
สาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.4, 3.1

126

ที่

แผนงาน/โครงการ

13

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

14

การจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี

15

ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน
นักศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถ - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายจานวน 4 ครั้ง ใน
บูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ระดับชัน้ ปวช. 1-3
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้าน
สาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา 1. เชิงปริมาณ
ระบบทวิภาคี
- บุคลากรของสถานศึกษา และสถาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประกอบการ ร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี และนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้ถูกต้อง
ระบบทวิภาคีในระดับสถานศึกษา
เหมาะสมเกิดผลดีต่อการเรียนการสอน
2. เชิงคุณภาพ
3. เพื่อสร้างเครือข่าย และขยายผลการจัดการเรียน - สถานประกอบการเข้าร่วมการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี
การสอนระบบทวิภาคีมากขึ้น
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
1. เชิงปริมาณ
สามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้
- นักเรียนชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาชั้น ปวส. 1
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎ
จานวน 600 คน มีโอกาสได้ฝึกงานและฝึก
ระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของการฝึกงานและฝึกอาชีพ
อาชีพในสถานประกอบการ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.3, 2.4

2.3, 2.4

127

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

15

ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน
นักศึกษา (ต่อ)

16

ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถาน
นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน ประกอบการตกลงทาความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติ
ประกอบการ
ระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.4, 3.1

17

สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและพิธีลงนาม

2.4, 3.1

3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
4. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพทุกคน
สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติของการฝึกงานและฝึกอาชีพได้

1. เชิงปริมาณ
- ทาสัญญาฝึกอาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ โดย
วิทยาลัยฯ เป็นผู้ดาเนินการ
2. เชิงคุณภาพ
- สามารถนาสัญญาฝึกอาชีพมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการฝึกอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการ
1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 1. เชิงปริมาณ
ร่วมกันทุกภาคส่วน
- แนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาความ
2. เพื่อให้ได้แนวทางในการดาเนินงานความร่วมมือใน ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ
การจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้ ดาเนินโครงการเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 2.4

128

ที่
17
18

19

แผนงาน/โครงการ
สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและพิธีลงนาม (ต่อ)
แนะแนวการศึกษาต่อ

ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ร่วมกับทุกภาคส่วน

1. เชิงปริมาณ
1. เพื่อเพิ่มจานวนนักเรียน ในแต่ละคณะวิชา
2. เพื่อเป็ นการประชาสั มพั นธ์วิท ยาลั ย อาชีว ศึกษา - นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี และนักเรียน ระดับชั้นปวช.3
สุพรรณบุรีและการเรียนสายอาชีพ

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย และปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีรู้จัก
และมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษ า
สุ พ รรณบุ รี นั กเรีย น กลุ่ ม เป้ า หมายได้ เข้า เรีย น
ตามสาขาวิ ช าที่ ต นสนใจ ครบตามเป้ า หมายที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกาหนด
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา 1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาประจา
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 100 ทุน
2. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 100 ทุน
2. เชิงคุณภาพ
- จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษา สาเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1
2.4, 3.1

2.4, 3.1

129

ที่

แผนงาน/โครงการ

20

แนะแนวการศึกษาต่อภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้น
ปวช. 3 ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีและการเรียนการสอนสายอาชีพ

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับชั้นปวช. 3 ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ระดับชั้นปวช. 3 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้เข้าเรียนได้ระดับชั้น
ปวส. ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ ครบตาม
เป้าหมายที่วิทยาลัยฯ กาหนด

1.1, 3.1
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พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
เป้าประสงค์ 4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ที่

แผนงาน/โครงการ

1

โครงงานวิทยาศาสตร์

2

สื่อเทคโนโลยีการศึกษาในยุค
การศึกษายุค 4.0 ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกนักเรียน นักศึกษาในการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. จานวน 1
เรื่อง และระดับ ปวส. จานวน 1 เรื่อง
2. เชิงคุณภาพ
- โครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพและผ่านการ
คัดเลือกในระดับ อศจ.
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
1. เชิงปริมาณ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีสื่อเทคโนโลยีการศึกษาชุดประวัติศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ชาติไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการศึกษายุค 4.0
จากสื่อการสอนได้ทุกรูปแบบ
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ชุดประวัติศาสตร์
ชาติไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3, 3.2

2.2, 3.2
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ที่
3

4

แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็น
พื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่าง
กว้างขวาง
3. เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้า
ประกวดระดับภาค ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้งานได้
จริงและส่งเข้าประกวดในระดับภาค
ประเมินการดาเนินงานตามโครงการ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีการดาเนินงานตาม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย
โครงการต่าง ๆ ตามคาสั่งวิทยาลัยฯ
2. เพื่อนาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารนาไป
พัฒนาปรับปรุงโครงการต่าง ๆ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ได้สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน
2. เชิงคุณภาพ
- ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของนักเรียน
นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

1. เชิงปริมาณจานวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดาเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ มี
การพัฒนาจากเดิม

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3, 3.2

2.3, 3.1
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ที่
5

6

7

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน
2. เพื่อติดตามผลการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรม
เผยแพร่ผลการทาวิจัย นวัตกรรม
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
1. เชิงปริมาณ
และสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียนและครูผู้สอน สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน และครูผู้สอน
- ภาคเรียนละไม่ต่ากว่า 3 ผลงาน 4 ช่องทาง
2. เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีข้อมูลที่เชิงประจักษ์ด้านงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ส่งเสริมการทาวิจัยแผนก/วิจัย
1. วิจัยเพื่อแก้ปัญหา เมื่อสถาบันมีปัญหาหรือ
1. เชิงปริมาณ
สถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
อุปสรรค จาเป็นต้องมีการวิจัย สาหรับใช้เป็นข้อมูล - ครูผู้สอนในแต่ละแผนกมีผลงานวิจัยไม่ต่ากว่า
ดาเนินงานในสถานศึกษา
ในการตัดสินใจติดตาม และปรับเปลี่ยนการ
1 เรื่องต่อปีการศึกษา
ดาเนินงานของสถาบัน เช่น ปัญหานักศึกษาที่
2. เชิงคุณภาพ
ลาออกกลางคัน ปัญหานักศึกษาเข้าศึกษาใน
- มีข้อมูลสนับสนุนการสาหรับการพัฒนา
สถาบันน้อย
ปรับปรุง สถาบัน
2. วิจัยเพื่อการตัดสินใจ ในกรณีที่ไม่มีปัญหา แต่ - มีวิจัยแผนกวิชาที่มีคุณภาพ
ต้องการตัดสินใจในบางเรื่อง เช่น การขยาย
วิทยาเขต การเปิดหลักสูตรใหม่ เป็นต้น หากมี

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3, 4.2

1.1, 1.2, 1.3, 4.2

1.1, 1.2, 1.3, 4.2
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ที่
7

แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมการทาวิจัยแผนก/วิจัย
สถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานในสถานศึกษา (ต่อ)

วัตถุประสงค์
ผลงานวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุนและยืนยันได้ก็จะทา
ให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. วิจัยเพื่อวางแผนอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงานของสถาบันได้อย่างเหมาะสม เช่น
การศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางสังคม
แนวโน้มของนักศึกษา และแนวโน้มของ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินงานของสถาบัน

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3, 4.2
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พันธกิจที่ 5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ 3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1 เชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดี 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
1. เชิงปริมาณ
2.3, 3.1
เลิศ และเสริมสร้างจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม
- ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิชาชีพครู
2. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากร คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชาชีพครูเป็นอย่างดี
ครูอย่างเคร่งครัด
2. เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษา 90 % ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็น
แบบอย่างให้กับบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
2 พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม 1. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนครูและบุคลากร 1. เชิงปริมาณ
2.3, 3.1
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและ ในสถานศึกษาด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาโดย
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สถานศึกษา
ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ตลอดเวลา
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ที่

แผนงาน/โครงการ

2

พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (ต่อ)

3

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาโดย
การฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูดีเด่นประจาปีให้ได้รับประกาศ 1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
1. เชิงปริมาณ
เกียรติคุณด้านวิชาการและวิชาชีพ ประสบการณ์ให้บุคลากรทั้งด้านวิชาการและ
- บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่
วิชาชีพ
ดีได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้าน
2. เพื่อเชิดชูครูดีเด่นประจาปี
วิชาการและวิชาชีพ
2. เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทุกแผนกวิชาได้รับประกาศเกียรติคุณทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
งานบุคลากร
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและ 1. เชิงปริมาณ
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยครู
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เจ้าของภาษา
ด้วยครูเจ้าของภาษา
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้น

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

2.3, 3.1

2.3, 3.1
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ที่
5

6

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีนสาหรับครูและ
บุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีความรู้
ภาษาจีนพื้นฐาน ฝึกทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและบุคลากร
และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่
ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนมีโอกาสใช้ภาษาจีนใน
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน ใช้เป็นภาษาที่ 3
รวมถึงการมีโอกาสศึกษาดูงานตามสถาบันขงจื่อ
ต่าง ๆ และประเทศจีน และสอดคล้องกับการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล
พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะ
สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และเจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ ได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรที่มีความสนใจเรียนภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีน จานวน 50 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรจานวน 50 คน ที่มีความสนใจเรียน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน มีความรู้ภาษาจีน
พื้นฐานฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 50 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความสามารถฟัง
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นได้

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

2.3, 3.1

137

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

6

พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

7

พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ด้านภาษาเป็นอย่างดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
คานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์การ
ทางานและเป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย

8

ฝึกทักษะความชานาญในสถาน
ประกอบการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 120 คน ได้ศึกษาดูงาน
2. เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานอย่างน้อย 85% นาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์
และปรับใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และงานในหน้าที่รับผิดชอบพิเศษให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ 1. เชิงปริมาณ
ด้านวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาส
ฝึกทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

2.3, 3.1

2.3, 3.1
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ที่
8

9

แผนงาน/โครงการ
ฝึกทักษะความชานาญในสถาน
ประกอบการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

วัตถุประสงค์

2. เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้จากการ
ฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาชีพมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการ 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักปรัชญา เลื่อนวิทยฐานะ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึก
ทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

1. เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาส
เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และก่อนได้รับวิทยฐานะ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาทา
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2. เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาส
เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และก่อนได้รับวิทยฐานะอย่างน้อย 85%

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

2.3, 3.1

139

ที่

แผนงาน/โครงการ

10 จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่
ขาดแคลน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาครูพิเศษสอนมาเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาที่ขาดแคลน
2. เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบทุก
สาขาวิชาที่ต้องการ
2. เชิงคุณภาพ
- จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบทุก
สาขาวิชาที่ต้องการ
11 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
1. เชิงปริมาณ
ทุนการศึกษาทุนวิจัย และศึกษาต่อ ทางการศึกษา ศึกษาต่อและทาวิจัย
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มี
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
โอกาสศึกษาต่อและทาการวิจัย
ศึกษานาความรู้ความสามารถที่ได้รับจาก
2. เชิงคุณภาพ
การศึกษาต่อและการทาวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ - บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มี
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขางานที่
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ และได้มีโอกาสทาการ
วิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับวิทยาลัย
12 นิเทศการสอนครูผู้สอนของ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
1. เชิงปริมาณ
สถานศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ
- ครูจานวน 82 คน ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนที่
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูแต่ละท่าน จัดทาขึ้นอย่างมีคุณภาพ
ในแต่ละแผนกวิชา
2. เชิงคุณภาพ
3. เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ - ครูจานวน 82 คน ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

2.3, 3.1

2.3, 3.1
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12

นิเทศการสอนครูผู้สอนของ
สถานศึกษา (ต่อ)

13

จัดทาและประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา

14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3.1

1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนทุกท่านจัดทาแผนการสอนทุกรายวิชา
ครบตามจานวน คิดเป็นร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง และมี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ได้จริง

2.1

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 1. เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
- มีแบบฟอร์มต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผล
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้ตลอดปีการศึกษา
3. เพื่อให้มีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
2562

2.1

การสอนของครูในสถานศึกษา
4. เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อเป็นคู่มือในการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
2. สร้างความมั่นใจ มีการวางแผน กาหนดขั้นตอน
การสอนชัดเจน และสามารถเลือกใช้สื่อการสอน
ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อกระตุ้นครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ครู เพื่อ
นาไปพัฒนาในการจัดทาแผนการสอนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นักเรียน นักศึกษา

141

ที่
14

15

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 4. เพื่อนาผลไปพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
(ต่อ)

คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อแจ้ง
ผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่
กาหนด

อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและ
ประเมินผล

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจ
หลักการของการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาหลักการ
และวิธีการของการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ความรู้
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
และกาหนดทิศทางในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- การวัดผลและประเมินผลดาเนินด้วยความรวดเร็ว
เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี จานวน 80 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความรู้ของตนเอง
พัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้การเรียนการสอนให้ทัดเทียม
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.1

2.1

142

พันธกิจที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่
1

2

3

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝึ ก และวั ส ดุ ก ารศึ ก ษา 1. ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และได้สื่อที่
สาหรับการเรียนการสอน
ทันสมัยเพิ่มขึ้น
2. ได้ รั บ วั ส ดุ ฝึ ก วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
3. เกิ ดการพั ฒ นาคุณ ภาพการเรีย นการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน 1. ได้รับวัสดุสานักงานที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ความต้องการ
2. เกิดการพัฒนาคุณภาพของการทางาน
จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ได้ สื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้ เ รียนได้ เกิด การพัฒ นาเกิดทั กษะการเรี ยนรู้
และได้สื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
1. เชิงปริมาณ
- ได้ใช้วัสดุสานักงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
- งานที่ทามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1. เชิงปริมาณ
- ได้ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
- งานที่ทามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.4, 3.1

143

ที่

แผนงาน/โครงการ

4

ปรับปรุงงานบุคลากร

5

จัดซื้อครุภัณฑ์

6

ปรับปรุงห้องเรียน 421

7

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานบุคลากร
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- งานบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีระเบียบและ
จัดระบบทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. เชิงคุณภาพ
- งานบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้พร้อม 1. เชิงปริมาณ
ใช้งาน
- จัดเตรียมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดเตรียมงานพิธี
2. เชิงคุณภาพ
ต่าง ๆ
- สร้างบรรยากาศในการจัดงานพิธีต่าง ๆ
1. เพื่อจัดสภาพห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียน
1. เชิงปริมาณ
การสอน
- ปรับปรุงห้องเรียน 421 ให้พร้อมใช้งาน
2. เชิงคุณภาพ
- ห้องเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน
1. เพื่อดูแลดูแลภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้สวยงาม
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาติดต่อราชการ - ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยสวยงาม
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์
ของวิทยาลัย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.4, 3.1

2.4, 3.1

2.3

2.3

144

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

8

ปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร

1. เพื่อปรับปรุงร้านค้าภายในโรงอาหารให้พร้อม
ใช้งาน
2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงอาหารของ
วิทยาลัยให้น่าใช้มากขึ้น

9

ปรับปรุงร่องระบายน้า

1. เพื่อปรับปรุงร่องระบายน้าด้านหน้า
อเนกประสงค์ให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย

10

ปรับปรุงงานอาคารสถานที่

1. เพื่อจัดหาวัสดุใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกิดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงร้านค้าภายในโรงอาหารของวิทยาลัย
จานวน 8 ร้าน
2. เชิงคุณภาพ
- สร้างบรรยากาศในโรงอาหารให้น่าใช้งานมาก
ขึ้น
1. เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงร่องระบายน้าด้านหน้าลาน
เอนกประสงค์ของวิทยาลัย
2. เชิงคุณภาพ
- สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมของวิทยาลัย
1. เชิงปริมาณ
- วัสดุใช้ในงานทดแทนของเดิม
2. เชิงคุณภาพ
- ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3

145

ที่

แผนงาน/โครงการ

11

บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

12

ดูแลเครื่องกรองน้าภายในวิทยาลัย

13

เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ
วิทยาลัย
2. เพื่อให้ทุกห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้าดื่มที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื่อน้าดื่ม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- บารุงรักษาหม้อแปลงกาลังไฟฟ้า จานวน 1 ลูก
2. เชิงคุณภาพ
- หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1. เชิงปริมาณ
- ปริมาณน้าเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน นักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
- มีน้าสะอาดเพียงพอต่อการความต้องการ
1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถ 1. เชิงปริมาณ
ใช้งานถังดับเพลิงได้อย่างมั่นใจ
- เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ ให้
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด พร้อมใช้งาน จานวน 70 ถัง
2. เชิงคุณภาพ
- ถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย
สูงสุด

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3

146

ที่

แผนงาน/โครงการ

14

ตั้งโต๊ะเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

15

ส้วมพอเพียง

16

การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบุรี ให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักเรียน นักศึกษา
คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม
ต้อนรับขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
1. เพื่อให้ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การ
1. เชิงปริมาณ
ประเมินฐานส้วม HAS
- ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้
มาตรฐานส้วม HAS
ส้วมของวิทยาลัยฯ
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของ
วิทยาลัยฯ
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่าง
1. เชิงปริมาณ
สม่าเสมอ
- ดูแลลิฟต์ของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน จานวน
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด 1 ตัว
2. เชิงคุณภาพ
- ลิฟต์ของวิทยาลัยฯมีความปลอดภัยสูงสุด

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3
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ที่
17

18

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

จั ด ซื้ อ สารเคมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
วิทยาศาสตร์
ลงมือทดลอง
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดแบบมีเหตุผล
และแบบมีวิจารณญาณ
จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล
1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ

19

จัดซื้อครุภัณฑ์

20

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลาด 123

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกรหัสวิชา
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน
1. เชิงปริมาณ
- จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล จานวน 4 เครื่อง
2. เชิงคุณภาพ
- วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
1. เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายที่ 1. เชิงปริมาณ
กาหนดไว้
- มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว และเกิด
2. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
- สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนทั้ง 1. เชิงปริมาณ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับปรุงห้องให้มีความพร้อมและสะดวกต่อ 2. เชิงคุณภาพ
การเรียนการสอน
- สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3

2.3
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ที่
21

22

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม 321 1. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม 321 และ
และ 322
322
2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
2. เชิงคุณภาพ
- สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละปรั บ ปรุ ง ห้ อ ง 1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1. เชิงปริมาณ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ IMAC
คอมพิวเตอร์ IMAC 424
- จัดซื้ อครุ ภัณฑ์เครื่ องพรินเตอร์เลเซอร์ ขนาด
เพื่อเข้าร่วมประกวดห้องเทคโนโลยี 2. เพื่อรองรับการประเมินห้องเทคโนโลยี
A3 จานวน 1 เครื่อง
เฉพาะทางอาชีวศึกษา
เฉพาะทางอาชีวศึกษา
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดสติกเกอร์หน้ากว้าง 60
เซนติเมตร จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้โชว์ผลงาน จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อวัสดุไม้ม็อบถูพื้นพร้อมถังแบบปั่นแห้ง
จานวน 2 อัน
- จัดซื้อถังดับเพลิงสาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 อัน
- จัดซื้อวัสดุกล้องวงจรปิด จานวน 4 ตัว

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

149

ที่

แผนงาน/โครงการ

22

จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ IMAC
เพื่อเข้าร่วมประกวดห้องเทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา (ต่อ)

23

จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน
นิตยสาร และวารสาร

24

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- ห้องเรียนมีความพร้อมด้านการใช้งาน และมี
ความปลอดภัย
- เตรียมห้องเรียนพร้อมรองรับการประเมิน
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
1. เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความ 1. เชิงปริมาณ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความ
2. เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นคว้า ต้องการของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาการใหม่ให้ทันต่อข่าวสารทั้งภายในและ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการเรียน
ภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
การสอน
2. เชิงคุณภาพ
- ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศที่ทางห้องสมุด
จัดหามาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อมีครุภัณฑ์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อมีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
- มีวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
2. เชิงคุณภาพ
- การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3

150

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

25

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้บริเวณ 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไว้ใช้ในการจัด
โดมรวมน้าใจ
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

26

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อส่วนรวม 1. เพื่อจัดซื้อโปรเจคเตอร์
ห้องพุทธรักษา
2. เพื่อให้ห้องประชุมพุทธรักษาได้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

27

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บริการใน
งานเอกสารการพิมพ์

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสาหรับงานเอกสารการพิมพ์
2. เพื่อให้มีวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน

28

ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ

1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับจัด
การเรียนการสอน จานวน 40 ที่นั่ง โดยมีส่วนงาน
ศูนย์ข้อมูลฯ เป็นส่วนควบคุมย่อยภายในห้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ใช้เป็น
สถานที่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
2. เชิงคุณภาพ
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี
1. เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
2. เชิงคุณภาพ
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี
1. เชิงปริมาณ
- มีวัสดุสาหรับงานด้านเอกสารการพิมพ์
2 เชิงคุณภาพ
- สนับสนุนการเรียนการสอนและงานด้านอื่น ๆ
อย่างเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
1. เชิงปริมาณ
- ได้ห้องเรียนสาหรับจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี ขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง และ
ส่วนงานศูนย์ข้อมูลฯ เป็นส่วนควบคุมย่อยภายใน
ห้อง

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3

2.3

151

ที่
28

แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน ในทุกสาขาวิชา ทุกประเภทวิชาได้ใช้
จัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนอัจฉริยะ

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

152

พันธกิจที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ทุกปี
2. เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพที่ดี
1. เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธ์สามารถจัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่บุคคลภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาอื่น และหน่วยงาน
ภายนอกได้ทราบภาคเรียนละ 1 ฉบับ
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ
และสถานศึกษาอื่นรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ
กิจกรรมของสถานศึกษา

1

ตรวจสุขภาพประจาปีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

2

วารสารประชาสัมพันธ์

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้สถานศึกษาอื่นและหน่วยงาน
ภายนอกได้ทราบ
2. สานสัมพันธ์กับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

153

ที่

แผนงาน/โครงการ

3

จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

4

รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

5

พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน

1. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
และแผนงานต่าง ๆ
3. เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดาเนินไปตาม
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปี
2. เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจาปี
3. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1. เพื่อให้ครูและนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการ
ใช้งานระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 80 เล่ม
2. เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3, 3..1

1. เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 80 เล่ม
2. เชิงคุณภาพ
- เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผู้บริหาร

2.3, 3..1

1. เชิงปริมาณ
- ครู ร้อยละ 80 ของจานวนครูทั้งหมด เข้าร่วม
ฝึกปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูล
บนระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

2.3

154

ที่

แผนงาน/โครงการ

5

พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา (ต่อ)

6

7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาและสถานประกอบการ เห็นคุณค่าของ
ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลคุณภาพในระบบได้
พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี
1. เพื่อให้ครูในสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ 1. เชิงปริมาณ
สารสนเทศ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ครู ร้อยละ 80 ของจานวนครูทั้งหมด ได้เรียนรู้
2. เพื่อให้ครูมีทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 2. เชิงคุณภาพ
- ครู สามารถให้เทคโนโลยีสารสนทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดทารายงานการประเมินตนเองของ 1. เป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของ
1. เชิงปริมาณ
แผนกวิชา
แผนกวิชา
- แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
2. เชิงคุณภาพ
แผนกวิชา/สถานศึกษา
- รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
ทุกปีการศึกษา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3

2.3

2.3, 3..1

155

ที่
8

9

10

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

1. เพื่อการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐาน/รายการ
ประเมินของสถานศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่รายงาน SAR ของสถานศึกษา
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ได้รับทราบ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการคัดเลือก
คัดเลือกสถานศึกษารางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2562
พระราชทาน
2. เพื่อจัดทาข้อมูล บอร์ดการนาเสนอตามด้านที่
กาหนด

สร้างฐานความรู้เพื่อการขับเคลื่อน 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม การศึกษา
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน

1. เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
2. เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา

2.3, 3..1

1. เชิงปริมาณ
- การจัดทาบอร์ดเพื่อการนาเสนอผลงานจานวน
6 ด้าน
2. เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีการจัดบอร์ดเพื่อการนาเสนอผล
การดาเนินงานได้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน
1. เชิงปริมาณ
- ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ที่เป็นผู้
ประสานสิบทิศ จานวนห้องละ 2 คน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เข้าใจด้านระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.3, 3..1

2.3, 3..1

156

ที่
11

แผนงาน/โครงการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของครู

วัตถุประสงค์
1. เป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของ

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ครูทุกคนจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ครูผู้สอน
2. เชิงคุณภาพ
2. เพื่อเป็นข้อมูลการดาเนินงานมาพัฒนาการ
- รายงานการประเมินตนเองของครู
ประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาและสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา

ประเด็นการประเมิน/
ด้าน
2.3, 3..1

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทา

นายนพดล
นายภานุพันธ์
นายศุภชัย
นายเริงศักดิ์
นางวันทนา

สุวรรณสุนทร
พันธนิตย์
นนท์ธีระวิชยา
เข็มทอง
โพธิ์รัง

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คณะผู้จัดทา

นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวมานิตา ปานดา
นางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

