
 
 

 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค ำชี้แจง 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ให้
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาดังกล่าวเป็น
มาตรฐานกลางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือผลักดันให้
นโยบายการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น 
 

วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ให้เกิดความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และพันธกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วม กระทั่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ นี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือผลักดันให้นโยบายการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น 
 

วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ให้เกิดความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และพันธกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วม กระทั่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ นี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

 

       งานวางแผนและงบประมาณ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

         วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
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สารบัญ 
 

ค าน า           หน้า 
ค าชี้แจง 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา       1 - 8 
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      9 - 47 
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   48 - 72 
ภาคผนวก 
 ก) ค าสั่งการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจบุันของสถานศกึษา 

 
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 1.1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

   

1.1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      
1.  นายประทีป อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัย   
2. นายสุรชัย นันจินดา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
3. นายอดิศร สิทธิวงศ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
4. นางชะลอ สังข์งาม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
5. นายวินัย บัวกลาง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
6. นายมนตรี เจียงพุดซา ครู คศ.1 (ผู้แทนฝ่ายวิชาการ) 
7. นายเกษม วงษ์ชัย พนักงานราชการ (ผู้แทนฝ่ายทรัพยากร) 
8. นางสาวแอนนา สุริเวช พนักงานราชการ (ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ) 
9. นางสมพร แพวขุนทด พนักงานราชการ (ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการฯ) 
10. นายไพรัตน์ ปรานโชติ พนักงานราชการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 

1.2.1 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    งานบริหารงานทั่วไป 
    งานบุคลากร 
    งานการเงิน 
    งานบัญชี 
    งานพัสดุ 
    งานอาคารสถานที ่
    งานทะเบียน 
    งานประชาสัมพันธ์ 
รวม 

 
3 
4 
3 
3 
5 

14 
3 
3 

38 

 
- 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
- 
8 

 
2 
2 
2 
- 
1 
3 
1 
1 

12 

 
 
 

 
1 
1 
- 
1 
2 

10 
1 
2 

18 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     งานวางแผนและงบประมาณ 
     งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
     งานความร่วมมือ 
     งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 
     งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
รวม 

 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

19 

 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

 
2 
- 
1 
1 
1 
2 
7 

  
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
     งานกิจการนักเรียนนักศึกษา   
     งานครูที่ปรึกษา   
     งานปกครอง   
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  
     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
รวม  

 
7 
2 
7 
4 
4 
3 

27 

 
3 
- 
5 
2 
- 
1 

11 

 
2 
1 
1 
1 
3 
- 
8 

  
2 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
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ฝ่ายวิชาการ  
     แผนกวิชาช่างยนต์ 
     แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
     แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
     แผนกวิชาการบัญชี 
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
     งานวัดผลและประเมินผล 
     งานวิทยบริการและห้องสมุด 
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     งานสื่อการเรียนการสอน 
รวม 

 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

44 
 

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

15 

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

16 

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

13 

 

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.3.1 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

        (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ  วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี  
 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
12 
46 
10 
- 
- 
- 

 
27 
- 

16 
12 
30 
15 

   
22 
32 
17 
6 

24 
8 

   
27 
19 
26 
5 

21 
10 

  

รวม 68 100   109   108  385 
  



55 
 

 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี  
 
รวม 

1 2 3 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

สะ
สม

ฯ 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคการผลิต 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
6 
5 
- 
- 
8 
6 

 
5 
9 
8 
8 
7 
2 

  
5 
6 

10 
- 
3 

11 

 
1 
2 
4 
2 

16 
6 

   
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

รวมทั้งหมด 25 39  35 41   -  140 
  

1.3.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี รวม 

1 2 3 
ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
39 
46 
26 
12 
30 
15 

 
22 
32 
17 
6 

24 
8 

 
27 
19 
26 
5 

24 
8 

 
88 
97 
69 
23 
78 
31 

รวมทั้งหมด 168 109 109 386 
 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี รวม 

1 2 3 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคการผลิต 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
11 
14 
8 
8 

15 
8 

 
6 
8 

14 
2 

19 
17 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
17 
12 
12 
10 
34 
25 

รวมทั้งหมด 64 66  130 
1.3.3 จ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
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 (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/ สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
5 
9 
2 
3 

11 
5 

35 

  

 
5 
9 
2 
3 

11 
5 

35 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคการผลิต 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
 

 
7 
7 

14 
4 

12 
8 

52 

 

 
7 
7 

14 
4 

12 
8 

52 
รวมทั้งหมด 35 52  87 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
           ............52....... คน 
 

1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ประเภทวิชาที่เปิดท าการสอน 
ประกอบด้วย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รวม 4 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวม 2 สาขางาน คือ 
สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อม
จักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างเชื่อมโละ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอ่ืนๆ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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ชื่อภาษาไทย : วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
English Name : Bumnet Narong Industrial and Community  

Education College.  
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 1 หมู่ 15  ถนนบ าเหน็จณรงค์-ซับใหญ่  ต าบลบ้านชวน 
    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36160 
โทรศัพท์  : 0-4412-7107, 0-4412-7108 
โทรสาร  : 0-4412-7107 
Website : www.bamnet.ac.th 
E-mail  : Chaiyaphum04@vec.mail.co.th  

   
เนื้อที่ของสถานศึกษา  80  ไร่  -  งาน  - ตารางวา 
มีอาคาร รวม  7   หลัง   มีห้องท้ังสิ้น  49  ห้อง  ได้แก่ 
 1. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน   จ านวน  1  หลัง    4  ห้อง 
 2. โรงฝึกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1  หลัง    4  ห้อง 
 3. โรงฝึกงานช่างยนต์   จ านวน  1  หลัง    7  ห้อง 
 4. อาคารเรียนชั้นเดี่ยว  จ านวน  1  หลัง    5  ห้อง 
 5. ห้องประชุมบ าเหน็จณรงค์   จ านวน  1  หลัง    1  ห้อง 
 6. อาคารส านักงาน   จ านวน  1  หลัง    8  ห้อง 
 7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ   จ านวน  1  หลัง  20  ห้อง  
 

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
1.6.1 ประมาณการงบประมาณ 

การประมาณการงบประมาณรายรับของวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2565  

ปีงบ 
ประมาณ 

หมวดเงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ อุดหนุน โครงการ

ตาม งปม. ปวช. ปวส. ระยะสั้น จัดการศึกษา เรียนฟรี อ่ืนๆ 
2562 1,200,000 446,800 700,000 2,300,000 1,730,000 - 1,500,000 
2663 1,200,000 446,800 700,000 2,300,000 1,730,000 - 1,500,000 
2564 1,200,000 446,800 700,000 2,300,000 1,730,000 - 1,500,000 
2565 1,200,000 446,800 700,000 2,300,000 1,730,000 - 1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 ประมาณการครุภัณฑ์ของแต่ละแผนก 
แสดงรายละเอียดแผนงานการจัดหาครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 

http://www.bamnet.ac.th/
mailto:Chaiyaphum04@vec.mail.co.th
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แผนกวิชา ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ครุภัณฑ์ งปม. ครุภัณฑ ์ งปม. ครุภัณฑ์ งปม. ครุภัณฑ์ งปม. 
1.ช่างกลโรงงาน เครื่องกลึงขนาดยัน

ศูนย์เหนือแท่น 
150 มม.พร้อม
อุปกรณ ์

1,750,000 - - - - - - 

2.ช่างยนต์ เครื่องยนต์ยันม่า 45,000 - - - - - - 

3.ช่างไฟฟ้า - - - - - - - - 

4.อิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - 

5.การบัญชี - - - - - - - - 

6.คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- - - - - - - - 

7.สามัญสัมพันธ์ 1.ชุดทดลองการชน
กันของวัตถุบนราง
ลมแรงเสียดทานต่ า
แสดงผลไม่น้อยกว่า 
8 ต าแหน่ง 
2.กล้อง
จุลทรรศน์ ชนิด
กระบอกตาคู่แบบ 
LED 
3.ชุดทดลองการ
ตกอย่างอิสระ
ของลูกบอล
แสดงผลแบบ
ดิจิตอลไม่น้อย
กว่า 8 ต าแหน่ง 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ All In One 
5.เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ 
6.เครื่องขยาย
เสียง พร้อม
ล าโพงและ
ไมโครโฟน 
7.โต๊ะครู ขนาด 
0.8x2.0x0.9 
เมตร 

225,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

95,000 
 
 
 
 
 
 

28,780 
 
 
 

16,785 
 
 

19,517 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 

- - - - - - 
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8.โต๊ะปฏิบัติการ 
กลาง ขนาด 
0.8x1.5x0.9 
เมตร 
9.โต๊ะปฏิบัติการ
ติดผนังพร้อมอ่าง 
ขนาด 
0.6x1.7x0.8 
เมตร 
10.ตู้เก็บอุปกรณ์ 
ขนาด 
0.6x1.2x1.8 
เมตร 
11.
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 BT 
12. Pinter 
Epson L360 

 
 

20,000 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 

24,944 
 
 
 
 

5,900 
 

 1.6.3 แผนงานงบลงทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
แผนงานงบลงทุนสิ่งก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565  
โครงการ ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 2565 
สิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์บ่มเพาะ 3,306,000 - - - 
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ส่วนที่  2 
มำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใช้เป็นมาตรฐานกลางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง และมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบ าเหน็จณรงค์จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึ่งประสงค์ 
ประเด็นที่ ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ ระดับคุณภาพของผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มี 
ต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๓ ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๔ ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ 
ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๕ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑ ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพตามระดับการศึกษา
ในแต่ละชั้นปี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
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ประเด็นที่ ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๑ ระดับคุณภาพของครูที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๖ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๗ ระดับคุณภาพในการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการก าหนด
นโยบายของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๖ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นที่ ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ประเด็นที่ ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑.๑ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาชีพการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๓ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๔ ระดับคุณภาพในการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ประเด็นที่ ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

 
 
 

มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค์ 
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ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
 การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องต่อมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประเทศ วิทยาลัยการอาชีพ
บ าเหน็จณรงค์ ได้จัดท าและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการชี้วั ดผลการ
ด าเนินการ และเป้าหมายการด าเนินการในการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานออกเป็น ๓ มาตรฐาน คือ  
 ๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พ่ึงประสงค์ 
 ๒. มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 ๓. มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึ่งประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นที่ ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีประเด็นประเมิน จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑ ระดับคุณภำพของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ที่หลักสูตรก ำหนด 
 

ค ำอธิบำย  
สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การเรียนที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับ หรือพัฒนาผู้เรียน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันจ าแนก
ตามชั้นปี  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  เฉลี่ยสะสมและการค านวณร้อยละ  ให้คิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือ สิ้นภาคเรียนฤดู
ร้อน(ถ้ามี) 
กำรค ำนวณ 
 ร้อยละ  =  จ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 
    
จ านวนผู้เรียนที่  - จ านวนผู้เรียน    
         ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ที่ออกกลางคัน 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
๑. สถานศึกษาได้ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา และมีการชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้เรียน และผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๒. สถานศึกษาได้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดแรงจูงใจในการยกระดับ หรือพัฒนาผู้เรียน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

X  ๑๐๐ 
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๓. สถานศึกษาด าเนินการ ตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ที่มีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน  เฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่ ๒.๐๐  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
๔. สถานศึกษาด าเนินการ ตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ที่มีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน  เฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่ ๒.๐๐  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
 ๕. สถานศึกษาด าเนินการ ตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน  
เฉลี่ยสะสมตั้งแต ่ ๒.๐๐  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
 

หลักฐำนที่ใชใ้นกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  ในแต่ละชั้นปีจ าแนกตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานในภาคเรียนที่  ๑  และภาคเรียนที่ ๒  เกี่ยวกับ 
  ๑.๑  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด 
  ๑.๒  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
  ๑.๓  ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
  ๑.๔  ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส.  จ าแนกตามชั้นปี  ประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน  
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๕ ๕ 

ดี ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๔ ๔ 
พอใช้ ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๓ ๓ 

ต้องปรับปรุง ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด าเนินการตามข้อ ๑  ๑ 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๒  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน 
 

ค ำอธิบำย  
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า  ๕  แห่ง  และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า  ๕  คน  มีการสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ๑-๕  เพ่ือเก็บข้อมูล
ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง  ๓  ด้าน  มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
  
 
คุณภำพของผู้เรียน  ใน  ๓  ด้าน  คือ 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา 
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 ๒.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนา  การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและพัฒนางาน 
 ๓.  ด้านสมรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 สถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกงาน 
 ชุมชน  หมายถึง  บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 ๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมารวิเคราะห์ 
๒. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๓. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๕. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบ
ประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑.๕  เพ่ือเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห ์
 ๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง  ๓  ด้านของผู้เรียน 
 ๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน
ของผู้เรียน 
 ๔.  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๕) ๕ 
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ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๓ ระดับคุณภำพของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ค ำอธิบำย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบ
ร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  จ าแนกตามระดับ  ประเภท
วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ   
 ประเมินทฤษฎรี้อยละ ๒๐ ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ของคะแนนเต็ม 
 ประเมินปฏิบัติร้อยละ ๘๐  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕  ของคะแนนเต็ม 
 รวม  ๑๐๐ คะแนน  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕   
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
 ประเมินทฤษฎรี้อยละ ๔๐ ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕  ของคะแนนเต็ม 
 ประเมินปฏิบัติร้อยละ ๖๐  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐  ของคะแนนเต็ม 
 รวม  ๑๐๐ คะแนน  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐   
 

กำรค ำนวณ 
   ร้อยละ =         จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
   
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๒. สถานศึกษามีมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓. สถานศึกษามีการใช้แบบทดสอบ หรือใบงานทดสอบเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับ 
 ๔. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานที่ก ากับ 
 ๕. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการก าหนดเครื่องมือประเมิน  การสร้างเครื่องมือประเมิน  และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 
 ๒.  เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. แล ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

X  ๑๐๐ 
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 ๓. หลักฐานการประชุมชี้แจง การก าหนดนโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. หลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๕. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และปวส.  ๒ จ าแนกตาม ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน  
เกี่ยวกับ 
  ๕.๑  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  ๕.๒  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๖.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขา
งาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 

ดีมาก ด าเนินการตามข้อ ๑ - ๔ มีผลตามข้อ ๕ ๕ 
ดี ด าเนินการตามข้อ ๑ - ๓ มีผลตามข้อ ๕ ๔ 

พอใช้ ด าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ มีผลตามข้อ ๕ ๓ 
ต้องปรับปรุง ด าเนินการตามข้อ ๑ มีผลตามข้อ ๕ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด าเนินการตามข้อ ๑ - ๔ ไม่มีผลตามข้อ ๕ ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๔ ระดับคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ปี 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย มีมาตรการในการด าเนินการในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

กำรค ำนวณ 
ร้อยละ  =    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี 
 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานในส่วนของการติดตามสภาวะการมีงานท า และ
การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษามีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตามสภาวะ
การมีงานท า และการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
 ๔. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
 ๕. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

หมำยเหตุ จุดทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ต่ ากว่า ๐.๕ ให้ปัดลง 
 

X  ๑๐๐ 
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หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดนโยบายในการติดตามสภาวะการมีงานท า การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 ๒. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการติดตามการด าเนินงานสภาวะการมีงานท า การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 ๔. หลักฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ๕.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ได้งานท าภายใน 
๑ ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 ๖.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  ๑  ปี  พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 
๗.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี  
พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 
 ๘.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑  ปี  
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา   
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๕ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๔ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลตามข้อ ๓ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ ๑หรือข้อ ๒ มีผลตามข้อ ๓ - ๕ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ไม่มีผลตามข้อ ๓ - ๕ ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑.๕  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  หรือสถำนศึกษำ  หรือผู้รับบริกำร
ที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ม
สถานประกอบการ  หน่วยงานหรือกลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  ของจ านวน
สถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา ผู้รับบริการ  มีการสร้างเครื่องมือประเมินความ     พึงพอใจ  โดยใช้
มาตรส่วนประมาณค่า(Rating  scale) ๑-๕ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ๓  ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
  
คุณภำพของผู้เรียน  ใน  ๓  ด้าน  คือ 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา 
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 ๒.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนา  การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบว นการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและพัฒนางาน 
 ๓.  ด้านสมรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 สถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 สถำนศึกษำ  หมายถึง  สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
 ผู้รับบริกำร  หมายถึง  บุคคลหรือสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ได้รับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 ๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมารวิเคราะห์ 
๒. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๓. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๕. สถานศึกษามีผล การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบ
ประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑.๕  เพ่ือเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห ์
 ๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง  ๓  ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ 
ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๔.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๕.  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา และ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๕) ๕ 
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ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

ประเด็นที่ ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ ดี มีประเด็นในการประเมิน 
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒.๑  ระดับคุณภำพของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพตำมระดับกำรศึกษำใน
แต่ละชั้นปี 
 

ค ำอธิบำย   
 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ก าหนดวิธีการ ด าเนินการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นปีของ
ผู้เรียนในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จ านวนร้อยละที่ผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับการศึกษาแต่
ละชั้นปี เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามระดับชั้น  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 การผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา หรือตามหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ก าหนดไว้ 
 

กำรค ำนวณ 
 ร้อยละ  =            จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การคุณวุฒิวิชาชีพ 
    
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นปี 
 ๒. สถานศึกษามีการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ 
 ๓. สถานศึกษามีการก าหนดหรือจัดหาหรือคัดเลือกคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นปี โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามข้อก าหนดของคุณวุฒิ
วิชาชีพแต่ละชั้นปี 
 ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อก าหนดในแต่ละชั้นปี 
  

 
หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นปี 
 ๒. หลักฐานที่สถานศึกษามีการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

X  ๑๐๐ 
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 ๓. หลักฐานที่สถานศึกษามีการก าหนดหรือจัดหาหรือคัดเลือกคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นปี โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. หลักฐานที่สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามข้อก าหนด
ของคุณวุฒิวิชาชีพแต่ละชั้นปี 
 ๕. หลักฐานที่แสดงถึงผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อก าหนดในแต่
ละชั้นปี 
 ๖. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  ในแต่ละชั้นปี  จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  ๖.๑  ข้อมูลผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
  ๖.๒  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๔ มีผลตามข้อ ๕ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๓ มีผลตามข้อ ๕ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๒ มีผลตามข้อ ๕ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อ ๑  มีผลตามข้อ ๕ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๔ หรือไม่มีผลตามข้อ ๕ ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒.๒ ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนมีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 (๒)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
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 (๓)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๔)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๒.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๔.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๕.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
มีประเด็นการประเมิน จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓.๑  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
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โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 (๔)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๒.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
 ๓.  โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๔.  ข้อมูลผู้ เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักษาชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๕.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตใต้ส านึก ด้าน
การรักษาชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ๖.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักษาชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๗.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักษา
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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 ๘.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลุกฝังจิตส านึก ด้านการรักษาชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓.๒  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
๕ โครงการ กิจกรรม 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 (๔)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

 
หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๒.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
 ๓.  โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔.  ข้อมูลผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ๕.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เขาร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๖.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๗.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๘.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓.๓ ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ ๑  ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ 
กิจกรรม 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
 (๔)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่ต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
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 ๒.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
 ๓.  โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๔.  ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๕.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
 ๖.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๗.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในแต่ละสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๘.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาครบตามจ านวนเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นที่ ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีประเด็นการประเมิน จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑  ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือท้องถิ่น 
 

 ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
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(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑) – (๔) ไม่เกิน ๓  ปี ไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 ๒.  รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 ๓.  หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
 ๔.  หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 ๕.  หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 ๖.  หลักฐานที่สาขางานได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน  ๓  ปี  ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๗.  ร้อยละของสาขางานที่ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี  ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ(๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑.๒  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 (๒)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
 (๓)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
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 (๔)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
 (๕)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 ๒.  หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
 ๓.  แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ๔.  ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๔) ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม(๒) ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 
 
 

ประเด็นที่ ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีประเด็นการประเมิน ๗ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒.๑ ระดับคุณภำพของครูที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ตนเองท าการสอน และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด มี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าสื่อการสอน หรือพัฒนาเทคนิคกระบวนการสอน มีการจัดสวัสดิการ การจ่าย
ค่าตอบแทน การสนับสนุนเงินทุน หรือการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 (๑) จ านวนครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่ตนเองสอน 
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 (๒) จ านวนครูผู้สอนต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ของสาขาวิชาที่เปิด
สอน 
 (๓) ครูร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป มีจ านวนชั่วโมงการสอนไม่เกิน ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 (๔) ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน หรืออ่ืน ๆที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 (๕) ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้รับการจัดสวัสดิการที่สมควรแก่ฐานะครู มีสุขภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทาง
สังคมที่สมบูรณ ์
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 (๑) เอกสารหลักฐานข้อมูลครู และข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 
 (๒) เอกสารหลักฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 (๓) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 
 (๔) เอกสาร หลักฐานข้อมูลการนิเทศการสอน แผนการสอน แผนการจัดท าหรือจัดหาสื่อ 
 (๕) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทน 
ทุนการวิจัย หรืออ่ืน ๆ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒.๒  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้จัดท า ID Plan  ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้พัฒนาตนเองตาม ID   
Plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  เข้าร่วมอบรม สัมมนา
วิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน ของครูและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
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 (๔)  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
สถานศึกษาอ่ืน หรือกลุ่มชมรม สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
 (๕)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลการประเมินตนเอง และข้อมูลการจัดท า ID Plan 
๓. ข้อมูลการพัฒนาตนเองโดยรูปแบบต่าง ๆ ตาม ID Plan 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๕.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
 ๖.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศ  เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒.๓  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัย
ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้ 
 ๑.  มีเป้าประสงค์ 
 ๒.  มีการระบุปัญหา 
 ๓.  มีวิธีการด าเนินการ 
 ๔.  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
 ๕.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 
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 (๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 
 (๓) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการ
สอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 
 (๔)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา
ที่สอน 
 (๕)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
 

หลักฐำนที่ใชใ้นกำรพิจำรณำ 
 ๑. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 ๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
 ๓. หลักฐานของรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน 
 ๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   
 ๗. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒.๔  ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล  ตามแผน  การจัดการเรียนรู้ใช้วิ ธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
การปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นเพ่ือความท้าทาย  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
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 (๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
 (๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน 
 (๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
 (๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตาม
การปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นเพ่ือความท้าทาย   
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 ๒.  หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
 ๓.  หลักฐานการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล หลักเกณฑ์การปรับเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผลที่สูงขึ้นเพื่อความท้าทายในการเรียน ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนของครู  
ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 ๔.  หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 ๕.  หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 ๖.  หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครุทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 ๗.  หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครุทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒.๕  ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
 

ค ำอธิบำย 
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 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน  ตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประอบการ  หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
หรือฝึกอาชีพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 (๒)  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานหรือฝึกอาชีพพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
 (๓)  สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 (๔)  สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 (๕)  สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 (๖)  สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. ข้อมูลสถานในประกอบการ  หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ  ในการส่ งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพตามหลักสูตร 
 ๒.  หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานหรือฝึกอาชีพพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
 ๓.  หลักฐานการนิเทศการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 ๔.  หลักฐานการวัดผลการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
 ๕.  หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 ๖.  หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒.๖  ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ค ำอธิบำย 



83 
 

 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 (๒)  สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน 
 (๓)  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 (๔)  สถานศึกษามีการจัดหาทุน มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  ๑๐  ของ
จ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
 (๕)  สถานศึกษามีมาตรการในการดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และมีมาตรการในการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
 ๒.  ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน คู่มือครูที่ปรึกษา 
 ๓.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 ๔.  แผนงาน  โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน   
 ๕.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒.๗ ระดับคุณภำพในกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการด าเนินงานส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่มีรูปแบบในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีกระบวนการ ขั้นตอนที่สามารถสร้างเจคติที่ดีแก่การเป็นผู้ประกอบการ สร้าง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการจากการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน มีการจ าลองธุรกิจให้ผู้เรียน
ได้ฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสาขาวิชาละ ๑ ธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของสาขาวิชาที่เปิดท าการสอนใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้น านวัตกรรมของสถานศึกษามีต่อยอดให้เกิดธุรกิจการค้า หรือบริการ มีการสรุป
รายงานผลให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ มีการใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
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ประเด็นพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๒) สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจรับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการได้เข้ารับ
การอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของผู้เรียนทั้งหมด 
 (๓) สถานศึกษามีการจัดตั้งธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
สถานศึกษา มีการด าเนินการ มีการศึกษาดูงาน และการสรุปผลการด าเนินงานรายงานสถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
ของธุรกิจที่จัดตั้ง 
 (๔) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้น านวัตกรรมของสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ หรือน ามา
ต่อยอดเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งสถานศึกษา ของแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของธุรกิจที่จัดตั้งใน
สถานศึกษา 
 (๕) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสรุปผล
การด าเนินงาน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกในช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 (๑) แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๒) รายงานการประชุม ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 (๓) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของสถานศึกษา 
 (๔) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการการที่สอดคล้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ 
 (๕) รายงานผลงบก าไร ขาดทุน หรือผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจ 
 (๖) รายงานผลการใช้แหล่งธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 (๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ทั้งภายในแลภายนอกด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

ประเด็นที่ ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มีประเด็นการประเมิน จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓.๑  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำร
ใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่  ห องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  ๑-๕  และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
 (๒)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 (๓)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานศึกษาที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
 (๔)  สถานศึกษามีผลการประเมิน  ความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 (๕)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  การบริหารจัดการ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของ  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
 ๒.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 ๓.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 
 ๔.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓.๒  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
โดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ๑-๕  และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
(๒)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
(๓)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(๔)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 
(๕)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. แผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 ๒.  รายงานผลการด าเนินตามแผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 
 ๓.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓.๓  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นผลเมืองไทยและพลโลก 
 งบด ำเนินกำร  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์  ค่าเสื่อราคา  เงินเดือนและวิทยฐานะของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 



87 
 

 (๑) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๑๐  ของงบด าเนินการ 
 (๒)  สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕  ของค่าวัสดุฝึก 
 (๓)  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการบริการวิชาการ  และวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ  ๑  ของงบด าเนินการ 
 (๔)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการประกวด  จัด
แสดงโครงการ  นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓  ของงบด าเนินการ 
 (๕)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓  ของงบด าเนินการ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
 ๒.  หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.  หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ๕.  หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดง
โครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๖.  หลักฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓.๔  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล  โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
ข้อมูลตลาดแรงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  โดยข้อมูลจะต้องคราบถ้วน  เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน  มีการด าเนินให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบ
ประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ๑ - ๕ 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน  ๙  ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน  ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 (๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 (๔)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (๕)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างน้อย  ๙  ประเภทและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล 
 ๒.  หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 ๓.  หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓.๕ ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 (๒)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 (๓)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๔)  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (๕)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืองจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  หลักฐานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๒.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓.  หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.  รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 ๕.  หลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  (๑) (๒) (๓)  และ (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ  (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 
 
 
ประเด็นที่ ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีประเด็นการประประเมิน จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔.๑  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
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ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 (๒)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   
 (๓)  สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๔)  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
 (๕)  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 ๒.  หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก ฝ่ายใน
สถานศึกษา 
 ๓.  หลักฐานการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔.  หลักฐานการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
 ๕.  รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ(๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ(๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และ (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔.๒  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ค ำอธิบำย 
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 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  scale) ๑-๕ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 (๒)  สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
 (๓)  สถานศึกษามีการจัดการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 (๔)  สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 

หลักฐำนในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒.  รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.  รายงานการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔.  หลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๕.  หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 



92 
 

 
ประเด็นที่ ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  มีประเด็นการประเมิน จ านวน ๔ 
ตัวบังชี้ ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการ
ก าหนดชั่วโมงในการสอนและการด าเนินการ PLC ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการให้
ความรู้แก่บุคลากร มีการนิเทศติดตาม มีการรายงานความก้าวหน้าในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ต่อฝ่ายบริหาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม PLC  
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายในการสร้างและบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
มีการท าความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 (๒) สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการด าเนินการจับกลุ่มเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับครูทุกคนในทุกสาขาวิชา 
 (๓) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม หรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 (๔) สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ครูน าข้อมูลลงจัดเก็บใน Logbook 
 (๕) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 
เอกสำรในกำรพิจำรณำ 
 (๑) รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 (๒) เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม PLC 
 (๓) เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ PLC 
 (๔) เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
PLC ภายในสถานศึกษา 
 (๕) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง logbook ของครูผู้สอน 
 (๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการนิเทศ ให้ค าปรึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
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ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑.๒  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรวิชำชีพกำรและวิชำชีพ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและการวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑ - ๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ ๑ ครั้ง ขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อปี 
 (๓)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 
 (๔)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม 
 (๕)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน โยเฉลี่ย ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๒.  ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 ๓.  ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
 ๔.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๕.  โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน 
 ๖.  ข้อมูล การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๗.  ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนแต่ละสาขางาน 
 ๘.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
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ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑.๓  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำยท้ังในประเทศ
และ  หรือต่ำงประเทศ 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ  หรือต่างประเทศ 
(๒)  สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ  และ  หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
(๓)  สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา ที่ลงนามความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อปีการศึกษา 
(๔)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริ ม  
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๕  รายการ 
(๕)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ  และ  หรือ  ตางประเทศ  เพื่อการปรับปรุง 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. แผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 
 ๒.  ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 ๓.  หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศ  
ร่วมพัฒนาผู้เรียน  ในแต่ละสาขางาน 
 ๔.  ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศ  และ  หรือต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 
 ๕.  รายการทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 
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ประเด็นที่ ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน มีประเด็นการประเมิน จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ของ
ผู้เรียน 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จ านวน ๓ : ๑ ชิ้น 
 (๓)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 (๔)  สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (๕)  สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
 ๒.  หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๓.  ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ 
ในแต่ละสาขางาน 
 ๔.  ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
 ๕.  ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 ๖.  ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
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ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของ
ครู 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย และ
จัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

งำนวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนกำรต่อไปนี้ 
 ๑.  มีเป้าประสงค์ 
 ๒.  มีการระบุปัญหา 
 ๓. มีวิธีการด าเนินการ 
 ๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
 ๕. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
 (๒)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
 (๓)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 (๔)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
 (๕)  สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑.  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 ๒.  หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 
หรือ งานวิจัย 
 ๓.  ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
 ๔.  ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือ น าไปประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
 ๕.  ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ที่ได้รับเผยแพร่ 
 ๖.  ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๗  ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 (๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 (๒)  สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
 (๓)  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 (๔)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  ๑๐  
ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
 (๕)  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

 
 
หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
 ๒.  ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
 ๓.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 ๔.  แผนงาน  โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน   
 ๕.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔  ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓  ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒  ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑  ข้อ ๑ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ก าหนดวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ไว้ดังนี้ 

การระดมความคิดเห็นในการจัดท าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 - 2565 โดยก าหนด
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ดังนี้ 
 “สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม น าสู่การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
บนพื้นฐานของเทคโนโลยี นวัตกรรม” 
 3.2 พันธกิจ (Mission) 
 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยในแต่ละ
พันธกิจจะก าหนดเป้าหมาย (Goals) รองรับเพื่อระบุผลการจากด าเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ  
  ๓. การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
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  ๔. การด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของ
ท้องถิ่น 
 ๕. การส่ง เสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอ่ืน ๆ   
 ๗. การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือใช้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ

วิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 บูรณาการกระบวนการหรือกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ สังคม 

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
3 เพ่ิมมาตรการในการสร้างจิตส านึกตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่าง

ทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
คนทุกระดับ 

1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานศึกษา 

2 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ 

4 สร้างคุณภาพการวัดผล ประเมินผล 
รายงานผล 

 
5 พัฒนาคุณภาพการฝึกอาชีพและระบบการ

นิเทศ 
3 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชน 

1 ขับเคลื่อนกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาแบบมี
ส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

2 ขับเคลื่อนกิจกรรมการรักษาประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

3 สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชน สังคม 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผล 
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4 การด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

1 ยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ใหม่มีความเข้มข้นและตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

2 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้
ตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพ 

3 ปฏิรูปการจัดการเรียน การสอนเพื่อการ
สื่อสารสากล 

5 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมดูแล
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

2 ขับเคลื่อนกจิกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น  

6 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถานประกอบการและองค์กรอื่น ๆ   

1 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียน การสอน 
การฝึกประสบการณ์ และหารายได้ระหว่าง
เรียนรวมกับสถานประกอบการ 

2 
 

พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

7 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

2 ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลย ี

3 สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาด้านวินัย และ
จรรยาบรรณ 

4 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

5 การจัดหาสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 

6 การพัฒนาระบบซ่อมบ ารุงที่มีประสิทธิภาพ 
7 กระจายโอกาสในการสร้างงานวิจัย

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
8 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ

หลักธรรมาภิบาล 
2 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้เรียนให้มีสอดคล้อง

กับสภาวะสังคม 
3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
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4 ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทย
บริการให้ตอบสนองต่อการพักผ่อนและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการควบคุม
ภายใน 

6 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการของ
ศูนย์ข้อมูล 

7 พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
8 ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
9 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
10 ปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบ

ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล 
11 ยกระดับองค์ความรู้ และความตระหนักของ

บุคลากรต่อการประกัน คุณภาพการศึกษา 
 

 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 

 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน        3        กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1  บูรณาการกระบวนการหรือกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สังคม  
  2.1.1 เป้าประสงค์  

นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะวิชาตรงตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการแข่งขันกีฬาสี 
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   2) โครงการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดชัยภูมิ 
   3) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพความพึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ ดี 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
  2.2.1 เป้าประสงค์ 
   นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะวิชาตรงตามความต้องการ
ของชุมชน สังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   2) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา    
   3) โครงการจัดแสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ   

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพความพึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ ดี 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมมาตรการในการสร้างจิตส านึกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 
2.3.1 เป้าประสงค์  
 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะวิชาตรงตามความต้องการ

ของชุมชน สังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
   3) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชด าริ   

2.3.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพความพึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ ดี 
 

พันธกิจที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
คนทุกระดับ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

1.3 เพ่ือขยายโอกาสการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนทุกระดับ มีจ านวน        5        กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา 
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  2.1.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัปดาห์และวิชาการและกิจกรรม Open House 
   2) โครงการนิเทศก ากับ ติดตามแนะแนวเชิงลึก พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาศึกษาและอุดมศึกษา    

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  
2.1.3 ตัวชี้วัด  

   ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
   2) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์   
   3) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา     

 
 
2.2.3 ตัวชี้วัด  

   ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างผู้ประกอบการใหม่   
2.3.1 เป้าประสงค์  
 เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   2) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   

2.3.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างคุณภาพการวัดผล ประเมินผล รายงานผล 
  2.4.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET 
   2) โครงการทดสอบมาตรฐาน VQ       
   3) โครงการแข่งขันทักษะ        

2.4.3 ตัวชี้วัด  
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   ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการฝึกอาชีพและระบบการนิเทศ 
  2.5.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ 
   2) โครงการลงนามความร่วมมือ MOU      

2.5.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชน 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 

1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
1.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  

 
 
2. กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชน มีจ านวน       5         กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

2.1.1 เป้าประสงค์  
   ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ร.9) 
   2) โครงการธรรมะรับอรุณ  
   3) ท าบุญชมรมวิชาชีพ 

2.1.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนกิจกรรมในการออกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ 
ดีมาก 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมการรักษาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่น 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
   ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ  
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   1) โครงการแห่เทียนพรรษา  
   2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ 
   3) โครงการสืบสานภูมิปัญญาการหล่อเทียน 

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนกิจกรรมในการออกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ 
ดีมาก 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 
 2.3.1 เป้าประสงค์  

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมใบขับขี ่
   2) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)   

2.3.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนกิจกรรมในการออกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ 
ดีมาก 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม  
  2.4.1 เป้าประสงค์         
  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอาชีวะอาสาปีใหม่      
   2) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์      

2.4.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนกิจกรรมในการออกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ 
ดีมาก 

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล   
2.5.1 เป้าประสงค์         

  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา 
   2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
   3) แผนงานการประเมินบุคลากร       

2.5.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนกิจกรรมในการออกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ 
ดีมาก 
 

พันธกิจที่ 4 การด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ของท้องถิ่น 
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1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 4 การด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ และการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น มีจ านวน        3        กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ใหม่มีความเข้มข้นและ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย   

2.1.1 เป้าประสงค์  
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 
2.1.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการวันปิยะมหาราช 
   2) โครงการวันพ่อขุนรามค าแหง 
   3) โครงการบวงทรวงพระวิษณุกรรมและกิจกรรมไหว้ครู 

 
 
2.1.3 ตัวชี้วัด  

   ระดับคุณภาพและจ านวนการจัดกิจกรรมต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้ตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.2.1 เป้าประสงค์  

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่      
   2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561
  2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพและจ านวนการจัดกิจกรรมต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปการจดัการเรียน การสอนเพ่ือการสื่อสารสากล 
2.3.1 เป้าประสงค์  

 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น     

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสื่อสารสู่อาเซียน 
   2) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ 

2.3.3 ตัวชี้วัด  
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   ระดับคุณภาพและจ านวนการจัดกิจกรรมต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น    
 

พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  

2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน       2         กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

2.1.1 เป้าประสงค์  
   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม            

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   2) โครงการซ่อมแซมหลังคา ตึกอ านวยการ 
   3) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2.1.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2  ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ท้องถิ่น   

2.2.1 เป้าประสงค์  
 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.2.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ  
   2) โครงการปลูกป่าโคกแดง  
   3) โครงการปลูกป่าโล่ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจที่ 6 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่น ๆ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 
   1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
2. กลยุทธ์ 
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  พันธกิจที่ 6 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอ่ืนๆ มี
จ านวน      2          กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียน การสอน การฝึกประสบการณ์ และหารายได้
ระหว่างเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
  2.1.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมเครือข่ายและท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
   2) โครงการลงนามความร่วมมือ 
   3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน  

2.1.3 ตัวชี้วัด  
   จ านวนเครือข่ายและสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
   เพ่ิมเครือข่ายและท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามและแนะแนวเชิงลึก พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาศึกษาและอุดมศึกษา 
    

2) โครงการสัปดาห์วิชาการและกิจกรรม Open House   
   3) โครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษามัธยม   

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   จ านวนเครือข่ายและสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 
  

พันธกิจที่ 7 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้จากการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การจัดท าวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขยายโอการในการจัดท าวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 7 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีจ านวน        6        กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
  2.1.1 เป้าประสงค์  
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   2) โครงการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)
   3) โครงการวันครู       
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2.1.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ิมสัญญาณค่าบริการติดตั้ง 

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาด้านวินัย และจรรยาบรรณ 
  2.3.1 เป้าประสงค์  
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      
   2) โครงการประเมินมาตรฐานดีเด่น อวท.      
   3) โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  

 
2.3.3 ตัวชี้วัด  

   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2.4.1 เป้าประสงค์  

   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
  2.4.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการจัดซื้อวัสดุพัฒนางานอาคารสถานที่  (จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะขาพับ) 
   2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องบันทึกภาพกล้อง
วงจรปิด)          
   3) โครงการจัดซื้อชุดที่นอน      

2.4.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดหาสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  2.5.1 เป้าประสงค์   
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการซ่อมแซมหลังคา ตึกอ านวยการ     

2) โครงการจัดซื้อวัสดุจัดท าชั้นวางของ      
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2.5.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบซ่อมบ ารุงที่มีประสิทธิภาพ 
  2.6.1 เป้าประสงค์   
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
  2.6.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการล้างเครื่องปรับอากาศวิทยาลัย     
   2) โครงการซ่อมเก้าอ้ีส านักงาน       
   3) โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ     

2.6.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

2.7 กลยุทธ์ที่ 7 กระจายโอกาสในการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
  2.7.1 เป้าประสงค์  
   พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
  2.7.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ตะวันออเฉียงเหนือ          

2.7.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

2.8 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
  2.8.1 เป้าประสงค์ 
    พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
  2.8.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัปดาห์วันวิทยาลัยศาสตร์      
   2) โครงการสมาคมวิทยาศาสตร์       

2.8.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 

พันธกิจที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1.3 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที ่8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจ านวน 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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2.1.1 เป้าประสงค์  
   ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ   

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ      
   2) โครงการจิตอาสาก าจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองคันฉู    
   3) โครงการอบรมใบขับขี ่       

2.1.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม   
2.2.1 เป้าประสงค์  
 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการเข้าแถวเข้าท่า       
   2) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      
   3) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวส่าอาชีพ    

2.2.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

 2.2.1 เป้าประสงค์  
 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ   
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกสามัญสัมพันธ์   
   2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์     

2.3.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทยบริการให้ตอบสนองต่อการพักผ่อนและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.4.1 เป้าประสงค์         
  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนรู้เพ่ิมเติม ห้อมสมุด     
   2) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แผนกอิเล็กทรอนิกส์     
   3) โครงการติดป้ายไฟหน้าวิทยาลัย      

2.4.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการควบคุมภายใน 
2.5.1 เป้าประสงค์         

  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  
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2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการจัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร      
   2) ) โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   3) โครงการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :  
ID PLAN)            

2.5.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  

2.6 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล 

2.6.1 เป้าประสงค์         
  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  
 2.6.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเพ่ิมสัญญาณค่าบริการติดตั้ง 
  2.6.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.7 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
2.7.1 เป้าประสงค์  
 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ   
 
2.7.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการพัฒนาระบบติดตามผู้เรียน     
   2) โครงการเช็คชื่อเข้าแถวระบบออนไลน์ RMS     
   3) การประชาสัมพันธ์ข้าวสารหน้าเว็บไซต์ วิทยาลัย     

2.7.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.8 กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2.8.1 เป้าประสงค์         

  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  
 2.8.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   2) โครงการขับเคลื่อนประกันคุณภาพในสถานศึกษา    
  2.8.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.9 กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.9.1 เป้าประสงค์         

  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  
2.9.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
2.9.3 ตัวชี้วัด  

  ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
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2.10 กลยุทธ์ที่ 10 ปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบติดตาม และจัดเก็บข้อมูล 
2.10.1 เป้าประสงค์  
 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.10.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
  2.10.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

2.11 กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับองค์ความรู้ และความตระหนักของบุคลากรต่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

2.11.1 เป้าประสงค์  
 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  

 2.11.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.11.3 ตัวชี้วัด  
   ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะวิชาตรงตามความต้องการของชุมชน สังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณา
การกระบวนการ
หรือกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ สังคม 

1.โครงการแข่งขันกีฬาสี   
2.โครงการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดชัยภูมิ 
3.โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้
ทางวิชาชีพ 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ตรง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.3.3 ระดับคุณภาพความพึงพอใจ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการต่อการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ ใน
ระดับ ดี กลยุทธ์ที่ 2 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแบบมี
ส่วนร่วม 

1.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
2.โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา   
3.โครงการจัดแสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.3.1 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่ม
มาตรการในการ
สร้างจิตส านึกตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาตาม
ปรั ชญาของ เศ รษฐกิ จพอ เพี ย งด้ า น
การศึกษา  
2โครงการอนุ รั กษ์ พั น ธุ กร รมพื ช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
3.โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแนว
พระราชด าริ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.2.2 
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พันธกิจที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 
  เป้าประสงค์ เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
หลักสตูรการจัดการ
เรียนการสอน
ร่วมกับสถานศึกษา 
 

1.โครงการสัปดาห์และวิชาการและกิจกรรม 
Open House   
2.โครงการนิเทศก ากับ ติดตามแนะแนวเชิงลึก 
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาศึกษาและ
อุดมศึกษา   
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
108 อาชีพ 

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจดั
การศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
3.เพื่อขยายโอกาสการจัดการศึกษาและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.3 ระดับคุณภาพความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการนเิทศ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1.โครงการปฐมนเิทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่
2.โครงการปฐมนเิทศนักเรียน นักศึกษา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ ์  
3.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิ
ศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.5 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
สร้างผู้ประกอบการ
ใหม ่

1.โครงการส่งเสรมิการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา   
2.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.7 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
คุณภาพการวัดผล 
ประเมินผล รายงาน
ผล 

1.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา V - NET 
2.โครงการทดสอบมาตรฐาน VQ 
3.โครงการแข่งขันทักษะ 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.4 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
คุณภาพการฝึก
อาชีพและระบบการ
นิเทศ 

1.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์   
2.โครงการลงนามความร่วมมือ MOU 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.7 
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พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
  เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการออกบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ท านุบ ารุงศาสนา
แบบมีส่วนรว่มกับ
ท้องถิ่น 

1.โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ (ร.9) 
2.โครงการธรรมะรับอรุณ  
3.ท าบุญชมรมวิชาชีพ 

1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนออกบรกิาร
วิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออก
บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุ่มชน 
3เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผูเ้รียนได้ฝึก
ทักษะ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที ่1.3.1 ระดับคุณภาพและจ านวน
กิจกรรมในการออกบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนใน
ระดับดีมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การรักษาประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม
แบบมีส่วนรว่มกับ
ท้องถิ่น 

1.โครงการแห่เทียนพรรษา  
2.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
วันขึ้นปีใหม ่
3.โครงการสืบสานภูมิปัญญาการหล่อเทียน 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที ่1.3.1 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
แรงจูงใจต่อ
บุคลากรในการ
บริการวิชาชีพแก่
ชุมชน สังคม 

1.โครงการอบรมใบขับขี่ 
2.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center)  

มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่3.1.4 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชน สังคม 

1.โครงการอาชีวะอาสาปีใหม่ 
2.โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 

มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่3.1.2 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล 

1.โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษามาตรฐาน
การศึกษา 
2.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3.แผนงานการประเมินบุคลากร 

มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 3.1.1 
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พันธกิจที่ 4 การด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดับกิจกรรม
เก่ียวกับชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
ใหม่มีความเข้มข้น
และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.โครงการวันปิยะมหาราช 
2.โครงการวันพ่อขุนรามค าแหง 
3.โครงการบวงทรวงพระวิษณุกรรมและ
กิจกรรมไหว้ครู 

1.เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ศาสนา และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพและจ านวนการ
จัดกิจกรรมต่อความจงรักภักดี
ต่ อ ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์  และการ
ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี ของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2พัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนให้
ตอบสนองต่อ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนปฏิบัติกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561     

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.3 

กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูป
การจัดการเรียน 
การสอนเพื่อการ
สื่อสารสากล 

1.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารสู่อาเซียน 
2.โครงการอบรมพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชพี 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.3 
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พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 การ
สร้างจิตส านึกการ
มีส่วนร่วมดูแล
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2.โครงการซ่อมแซมหลังคา ตึกอ านวยการ 
3.โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3.2 ระดับคุณภาพในการอนุรักษ์
ท รั พย ากรธ รรมช าติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของ
ท้องถิ่น  

1.โครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ  
2.โครงการปลูกป่าโคกแดง  
3.โครงการปลูกป่าโล่ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3.2 
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พันธกิจที่ 6 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่น ๆ 
  เป้าประสงค์ เพ่ิมเครือข่ายและท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 
 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
เครือข่ายการ
จัดการเรียน การ
สอน การฝึก
ประสบการณ์ และ
หารายได้ระหว่าง
เรียนรวมกับสถาน
ประกอบการ 

1.โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
และสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 
2.โครงการลงนามความร่วมมือ 
3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออก
ฝึกงาน 

1.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานอ่ืน 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานอ่ืน 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.5 จ านวนเครือข่ายและสถาน
ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

1.โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
แนะแนวเชิงลึก พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เ ชื่ อ ม โ ย ง  ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ า นกั บ
อาชีวศึกษาศึกษาและอุดมศึกษา 
2.โครงการสัปดาห์วิชาการและกิจกรรม 
Open House   
3.โครงการเรียนร่ วมหลักสูตร ปวช .
อาชีวศึกษามัธยม 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.5 
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  พันธกิจที่ 7 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
  เป้าประสงค์ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้เตม็
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.โครงการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual Development Plan : ID PLAN) 
3.โครงการวันครู  

1.เพื่อพัฒนาให้ครู บุคลากร นักเรยีน 
นักศึกษา ให้การจัดท าวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจดัท าวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
3.เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขยายโอการใน
การจัดท าวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาต่อ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
ยกระดับ
ความสามารถดา้น
เทคโนโลย ี

1 . โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เพิ่มสัญญาณค่าบริการติดตั้ง 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 3.2.2 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
กลไกเพื่อพัฒนาด้าน
วินัย และ
จรรยาบรรณ 

1.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.โครงการประเมินมาตรฐานดีเด่น อวท. 
3.โครงการประ เมินสถานศึกษารางวั ล
พระราชทาน 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.2 
 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดหา
ครุภณัฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

1.โครงการจัดซื้อวัสดุพัฒนางานอาคาร
สถานท่ี  (จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะขาพับ) 
2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจร
ปิด)    
3.โครงการจัดซื้อชุดที่นอน  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.2 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การ
จัดหาสิ่งก่อสร้างให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
สถานศึกษา 

1.โครงการซ่อมแซมหลังคา ตึกอ านวยการ 
2.โครงการจัดซื้อวัสดุจัดท าช้ันวางของ   

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.2 
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กลยุทธ์ที่ 6 การ
พัฒนาระบบซ่อม
บ ารุงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการล้างเครื่องปรับอากาศวิทยาลัย 
2.โครงการซ่อมเก้าอ้ีส านักงาน 
3.โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.2  

กลยุทธ์ที่ 7 
กระจายโอกาสใน
การสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
โครงการ โครงงาน 

1. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาคตะวันออเฉียงเหนือ   

มาตรฐานที่ 3 ประเด็นท่ี 3.2.2 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 
โครงการ โครงงาน 

1.โครงการสัปดาห์วันวิทยาลัยศาสตร์ 
2.โครงการสมาคมวิทยาศาสตร์ 
  

มาตรฐานที่ 3 ประเด็นท่ี 3.2.2 
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  พันธกิจที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
2.โครงการจิตอาสาก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
คลองคันฉ ู    
3.โครงการอบรมใบขับข่ี   

1.เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการบรหิาร
จัดการอาชีวศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.4.1 ระดับความพึ งพอใจต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
รูปแบบการดูแล
ผู้เรยีนให้สอดคล้อง
กับสภาวะสังคม 

1.โครงการเข้าแถวเข้าท่า  
2.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
3.โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวส่าอาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.6 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการพื้นที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกสามัญสัมพันธ์
2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.2 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับ
รูปแบบการ
ให้บริการของศูนย์
วิทยบริการให้
ตอบสนองต่อการ
พักผ่อนและเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1.โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม ห้อม
สมุด     
2 . โ ค ร งก า รจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เ ต อร์ แ ผน ก
อิเล็กทรอนิกส์   
3.โครงการติดป้ายไฟหน้าวิทยาลัย  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.2 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารการควบคุม
ภายใน 

1.โครงการจัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร 
2. โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3.โครงการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual Development Plan) 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.4.1 
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กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการของศูนย์
ข้อมูล 

1 . โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต และเพิ่มสัญญาณค่าบริการติดตั้ง 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.5 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนา
สื่อการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย 

1.โครงการพัฒนาระบบติดตามผู้เรียน 
2.โครงการเช็คช่ือเข้าแถวระบบออนไลน์ RMS 
3.การประชาสัมพันธ์ข้าวสารหน้าเว็บไซต์ 
วิทยาลัย  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.2.1 

กลยุทธ์ที่ 8 
ปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2.โครงการขับเคลื่อนประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นท่ี 2.3.6 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา
ความเข้มแข็งของ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.โครงการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.6 

กลยุทธ์ที่ 10 
ปรับปรุง
กระบวนการในการ
ตรวจสอบติดตาม 
และจัดเก็บข้อมูล 

1.โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นท่ี 2.3.6 

กลยุทธ์ที่ 11 
ยกระดับองค์ความรู้ 
และความตระหนัก
ของบุคลากรต่อการ
ประกัน คุณภาพ

การศึกษา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3.6 
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ภาคผนวก 
 

ก)  ข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ข)          
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คณะท ำงำน 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ (คณะกรรมกำรภำยใน) 
นายประทีป   อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัย                ประธานคณะกรรมการ 
นายอดิศร สิทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     กรรมการ 
นายชะลอ สังข์งาม  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 
นายวินัย  บัวกลาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ    กรรมการ 
นางสาววารี เสถียรจัตุรัส ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร      กรรมการ 
นายมนตรี เจียงพุดซา ผู้แทนฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
นางสาวแอนนา  สุริเวช  ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      กรรมการ 
นางสมพร แพวขุนทด ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา     กรรมการ 
นายเกษม วงษ์ชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
นายไพรัตน์ ปรานโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย (คณะกรรมกำรภำยนอก) 
 นายสุพจน์   เจียรชัยกุล ประธานกรรมการ       
 นางชะลอ   สังข์งาม  กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์     
 นางสมเมี้ยน   กลิ่นศรีสุข กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง      
 นายชาญวิทย์   หาจัตุรัส  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน    
 นายณรงค์ศักดิ์   สกุลอนันท์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นายไมตรี   กอสินทวี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
 พระอธิบการหนึ่ง ญาณาโร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 นางนุช   บุญนอก  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 นายพรชัย หาญณรงค์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 นายสุวิทย์ นุยจันทึก กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 นายชาติชาย พณิชีพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางสมนึก ดอบขุนทด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางสมพอ พ่ึงทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางวิชชุนาถ กลมขุนทด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

/  คณะที่ปรึกษา... 
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-๒- 
        
คณะที่ปรึกษำ 

นายประทีป  อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัย   ประธานที่ปรึกษา 
นายอดิศร  สิทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย    ที่ปรึกษา 
นายสุรชัย  นันจินดา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย    ที่ปรึกษา 
นางชะลอ  สังข์งาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย    ที่ปรึกษา 

 
คณะท ำงำน 

นายประทีป  อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัย   ประธานที่ปรึกษา 
นายอดิศร  สิทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย         รองประธาน 
นายสุรชัย  นันจินดา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย    ที่ปรึกษา 
นางชะลอ  สังข์งาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย                   รองประธาน 
หัวหน้าแผนกวิชา        กรรมการ 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 

 นางสาวแอนนา  สุริเวช  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นาวสาวดารินทร์  จ ารัสประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ                   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


