แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
(แผน ๔ ปี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คํานํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกําหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ในระยะ 4 ปี (2561-2564) จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ระยะ 4 ปี
(2561-2564) สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
พฤษภาคม 2561
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สารบัญ
หน้า
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

4
20
46
61
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบนั ของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรญ
ั
นางพิศมัย แสงหิรัญ
ดร.วิศิษฐ์
แสงหิรัญ
นายฉัตรชัย แสงหิรัญ
นายเอกมล แสงหิรัญ
นายโชติรัช แสงหิรัญ
รศ.ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์
นางอัจฉราพร พงษาปาน
นายสมชาย อ้วนสกุล

ตําแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ(ผู้รับใบอนุญาต)
กรรมการ(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
กรรมการ(ผูจ้ ัดการ)
กรรมการ(ผูจ้ ัดการ)
กรรมการและเลขานุการ(ผู้อํานวยการ)
กรรมการ(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
กรรมการ(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
กรรมการ(ผูแ้ ทนครู)
กรรมการ(ผูแ้ ทนผู้ปกครอง)

ระยะเวลาการดํารง ตําแหน่ง
เป็นโดยตําแหน่ง
2554-2560
2554-2560
เป็นโดยตําแหน่ง
เป็นโดยตําแหน่ง
2558-2560
2554-2560
2554-2560
2554-2560

จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญาตรี

2
2
3
4
7
7
4
2
4
35
15
50
18
68

ไม่มี

อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากําลัง
เครื่องมือกล
ยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
อุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าควบคุม
ระบบภาพและระบบเสียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมเฉพาะครูสาขางาน
ปวช./ปวส. ครูพื้นฐาน
รวมครูพื้นฐานและครูสาขางาน
ปวช./ปวส.
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

มี

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สาขางาน

ครูพิเศษ

ระดับชั้น

วุฒิการศึกษา

ใบประกอบวิชาชีพ

ครูประจํา

สถานภาพ

2
2
3
4
4
3
2
2
2
24
11
35
18
53

0
0
0
0
3
4
2
0
2
11
4
15
0
15

2
2
2
3
7
5
4
2
3
30
14
44
6
50

0
0
1
1
0
2
0
0
1
5
1
6
12
18

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1

0
1
0
0
3
4
3
0
3
14
5
19
1
20

2
1
3
4
4
2
1
2
1
20
10
30
13
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
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จํานวนบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561 (ตามแผนภูมิบริหารงาน)

หญิง

รวม

ต่ํากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

5
2
0
1
1
1
4
1
3
5
3
9
10
45
10

1
4
6
2
4
1
1
5
0
0
1
1
1
27
2

6
6
6
3
5
2
5
6
3
5
4
10
11
72
12

6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0

0
1
0
1
2
1
3
1
3
5
4
10
11
42
12

0
0
6
2
3
1
2
5
0
0
0
0
0
19
0

0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
4
0

2
0
5
2
5
2
2
5
3
5
3
9
10
53
0

3
5
0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
1
14
10

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

55

29

84

11

54

19

4

53

24

3

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน
10 มิถุนายน 2561
ฝ่ายแผนงาน
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ใบประกอบวิชาชีพ

ชาย

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
งานบัญชีและการเงิน
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
แผนกวิชาช่างเครื่องกล
รวม (ผู้บริหาร,ครู,บุคลากร)
อาจารย์พิเศษ
รวม
(ผู้บริหาร,ครู,บุคลากร,อาจารย์
พิเศษ)

ระดับการศึกษา

ครู

ฝ่าย/แผนก

ตําแหน่ง

ผู้บริหาร

จํานวนคน

7

คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ที่ ๓๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าทีใ่ ห้บคุ ลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ปฏิบตั ิหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
*****************************
เพื่อให้การบริหารวิทยาลัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบังเกิดผล
ตามความมุ่งหมายของ ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๔๖ แห่งระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ว่าด้วย
การบริหารวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรในวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้
ในระเบียบดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. นางพิศมัย

แสงหิรัญ

ตําแหน่ง

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

แสงหิรัญ
แสงหิรัญ
แสงหิรัญ
รัตนธนาวันต์
ติยะวานิช
พงษาปาน

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

๘. นายสมชาย

อ้วนสกุล

ตําแหน่ง

๙. นายโชติรัช
๑๐. นางสาวอัมพร
๑๑. นายบุญมั่น

แสงหิรัญ
อิ่มทรัพย์
วงค์ศรีสวัสดิ์

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

นายเผ่าพงษ์สันติ์
นายเอกมล
นายฉัตรชัย
รศ.ผ่องพรรณ
นางพรทิพย์
นางอัจฉราพร

๑๒. นางกาญจนทิพย์ ขําเพ็ง
๑๓. นายนิรันดร์
มากล้น

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
กลุ่มมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อํานวยการ
ผู้จัดการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้จัดการ
รองผู้อํานวยการและผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงานและฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รองผู้อํานวยการและผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
/๑๔. นายศรีบุตร...…
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๑๔. นายศรีบุตร

คําโมนะ

ตําแหน่ง

๑๕. นางชีวะรัตน์
๑๖. นายนวรัฐ

สันติบุญเลิศ
สุขสมบุญ

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

๑๗. นายธวัชชัย
๑๘. นายไพโรจน์
๑๙. นายประดิษฐ์
๒๐. นายสุรัตน์
๒๑. นายกําพล
๒๒. นายจิรโรจน์

วิจันทมุข
ธาราดล
จําปาเงิน
นาที
ถาวรศักดิ์
เลาหโรจนวงศา

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

๒๓. นายเกรียงศักดิ์ ขําหุ่น

ตําแหน่ง

๒๔. นางสุมาลี
๒๕. นายสุบิน

วงศ์สรรค์
รอดดี

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

๒๖. นายบุญเลิศ

เพิ่มเพ็ชร

ตําแหน่ง

๒๗. นายธณานุพล

ดีศรีคร

ตําแหน่ง

๒๘. นายพลากร

ยังคัง

ตําแหน่ง

๒๙. นายทนงรักษ์
๓๐. นายประชิดศักดิ์
๓๑. นางสาวนงลักษณ์
๓๒. นายสุวิชาติ
๓๓. นายอานันท์
๓๔. นายอภิรัตน์

วิทยากูล
ชมภูแสง
สุขแต้ม
ดลประสิทธิ์
สุทธิชัย
กิตติกูล

รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ

หัวหน้างานระบบโรงเรียนโรงงาน
และรับผิดชอบห้องปฏิบัติการ Elwe แผนกวิชา
ช่างเครื่องกล(ช่างยนต์)
นายทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล(ช่างยนต์)
หัวหน้างานนวัตกรรมแผนกวิชาช่างเครื่องกล(ช่างยนต์)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานอิเล็กทรอนิกส์)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานสารสนเทศ)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
(ช่างกลโรงงาน : งานช่างกลโรงงาน)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
(ช่างกลโรงงาน : งานเทคนิคพื้นฐาน)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล
(ช่างยนต์ : งานทฤษฎี)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล
(ช่างยนต์ : งานปฏิบัติ)
งานศาสนาและวัฒนธรรมไทย
งานพฤติกรรมนักเรียน
งานอาจารย์ที่ปรึกษา
งานกิจกรรม
งานแนะแนว
งานสารสนเทศและเทคนิคบริการและ
งานพัสดุภัณฑ์
/ ๓๕. นางสาวธิดารัตน์...…
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
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๓๕. นางสาวธิดารัตน์
๓๖. นางสาวสุดารัตน์
๓๗. นายพิษณุ
๓๘. นางรุวิญา

แซ่ซื้อ
สุขเจริญ
อ่อนศรี
เสนเคน

รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานวัดและประเมินผล
งานซ่อมบํารุง
งานอาคารสถานที่และงานจัดเลี้ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ)
ผู้รบั ใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
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1.3 ข้อมูลด้านผูเ้ รียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ปวช.1 222 คน
ชาย
ปวช.2 188 คน
ชาย
ปวช.3 133 คน
ชาย
ปวช. รวม 543 คน ชาย
ปวช.1
ชอ.(เช้า) ห้อง 11 6 คน ชอ.(เช้า)
รวม
6 คน
ชฟ.(เช้า) ห้อง 12 29 คน ชฟ.(เช้า)
ห้อง 13
6 คน
ชฟ.(บ่าย) ห้อง 33 16 คน ชฟ.(บ่าย)
รวม 51 คน
ชก.(เช้า) ห้อง 14 23 คน ชก.(เช้า)
ห้อง -- -คน
ชก.(บ่าย) ห้อง 32 13 คน ชก.(บ่าย)
รวม 36 คน
ชย.(เช้า) ห้อง 16 28 คน ชย.(เช้า)
ห้อง 17 29 คน
ห้อง 18 29 คน
ห้อง 19 19 คน
ห้อง -- -คน
ชย.(บ่าย) ห้อง 31 24 คน ชย.(บ่าย)
รวม 129 คน
รวม 11 ห้อง

222

212 คน
183 คน
128 คน
523 คน
ปวช.2
ห้อง 1
รวม
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 14
รวม
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 15
รวม
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 16
รวม

คน รวม 13 ห้อง
รวมนักเรียนปวช.

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
8
8
20
13
17
50
15
5
8
28
14
22
18
13
2
33
102

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

10
5
5
20

คน
คน
คน
คน

ชอ.(เช้า)
ชฟ.(เช้า)
ชฟ.(บ่าย)
ชก.(เช้า)
ชก.(บ่าย)
ชย.(เช้า)

ชย.(บ่าย)

ปวช.3
ห้อง 1
รวม
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 14
รวม
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 15
รวม
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 16
รวม

รวม
11
11
13
2
4
19
13
7
6
26
13
13
19
10
-22
77

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

188 คน รวม 12 ห้อง
133 คน
36 ห้อง
จํานวน 543 คน

25

120

90

308
543

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน
10 มิถุนายน 2561
ฝ่ายแผนงาน
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ชย.(ปวช.)

ชย.(ม.6)

ทอ.(ปวช.)
ทอ.(ม.6)

ชฟ.(ปวช.)
ชฟ.(ม.6)

ชอ.(ปวช.)
ชอ.(ม.6)
ทส.
รวม

จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ปวส.1 209 คน ชาย 202 คน
หญิง 7 คน
ปวส.2 175 คน ชาย 168 คน
หญิง 7 คน
รวม 384 คน ชาย 370 คน
หญิง 14 คน
ปวส.1
ปวส.2
ห้อง 21
28
คน ชย.(ปวช.)
ห้อง 1
28
คน
ห้อง 22
10
คน
ห้อง 2
6
คน
ห้อง --คน
ห้อง 3
-คน
ห้อง 42
26
คน
ห้อง 32
14
คน
ห้อง 24
14
คน ชย.(ม.6)
ห้อง 20
14
คน
ห้อง 41
11
คน
ห้อง 21
15
คน
รวม
89
คน
รวม
77
คน
ห้อง 25
18
คน ทอ.(ปวช.) ห้อง 4
14
คน
ห้อง 44
6
คน
ห้อง 31
10
คน
ห้อง 26
13
คน ทอ.(ม.6)
ห้อง 22
11
คน
ห้อง 43
19
คน
ห้อง 23
5
คน
รวม
56
คน
รวม
40 คน
ห้อง 27
13
คน ชฟ.(ปวช.) ห้อง 6
12 คน
ห้อง 46
10
คน
ห้อง 33
5 คน
ห้อง 28
5
คน ชฟ.(ม.6)
ห้อง 24
14 คน
ห้อง 45
29
คน
ห้อง 25
19 คน
รวม
57
คน
รวม
50 คน
ห้อง 29
7
คน ชอ.(ปวช.)
ห้อง 8
8
คน
ห้อง --คน ชอ.(ม.6)
ห้อง --คน
รวม
7
คน
รวม
8
คน
ห้อง --คน ทส.
ห้อง --คน
รวม
คน
รวม
คน
14 ห้อง
209 คน
รวม
14 ห้อง
175 คน
รวมนักศึกษา ปวส.
28 ห้อง จํานวน 384 คน

นักเรียนปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2561 จํานวน 927 คน

ชาย

รวม

166

96

107

15

384

893 คน หญิง 34 คน
แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน
10 มิถุนายน 2561
ฝ่ายแผนงาน
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ปรับชื่อ สาขาวิชา สาขางาน ตามหลักสูตร ปวช.พ.ศ.2556 และ ปวส.พ.ศ.2557
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขางานไฟฟ้ากําลัง (ปวช.)
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.)
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์ (ปวช.)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.)
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวส.)
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวส.)
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปี 1

ปวช.
ปี 2

ปี 3

6

8

11

51

50

36

รวมปวช.

ปวส.

รวมปวส.

รวมทั้งสิ้น

-

-

25

-

-

-

120

90

-

-

-

90

77

308

-

-

-

308

-

-

-

89

77

166

166

-

-

-

-

56

40

96

96

-

-

-

-

57

50

107

107

-

-

-

-

7

8

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222

188

133

543

175

384

927

ปี 1

ปี 2

25

-

19

120

28

26

129

102

-

209

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน
10 มิถุนายน 2561
ฝ่ายแผนงาน
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จํานวนนักเรียน นักศึกษา ทีส่ ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชัน้
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากําลัง
เครื่องมือกล
ยานยนต์
รวมปวช.
เทคนิคยานยนต์
อุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าควบคุม
ระบบภาพและระบบเสียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมปวส.
รวม ปวช.ปวส.

จํานวน
จํานวน
นักศึกษาแรกเข้า ผู้สาํ เร็จการศึกษา
24
12
45
16
74
20
216
42
359
90
161
90
68
39
61
31
4
1
8
4
302
165
661
255

จํานวน
ผู้ออกกลางคัน
11
20
45
128
204
41
20
17
2
3
83
287

ร้อยละ
50.00
35.56
27.03
19.44
25.06
55.90
57.35
50.82
25.00
50.00
54.63
38.58

แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
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1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอน
- ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบเช้าและรอบบ่าย ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบเช้าและรอบบ่าย ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนา
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
ประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน (ตามใบอนุญาต) มีดังนี้
- จํานวนอาคารเรียน
14
หลัง
- จํานวนอาคารประกอบ 10
หลัง
- จํานวนห้องเรียน
42
ห้อง
- จํานวนห้องปฏิบัติการ 68
ห้อง
โรงฝึกงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

4
6
5
12

หลัง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
20
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างเครื่องกล
20
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2
ห้องเขียนแบบ
2
ห้องพักครู
6
- ห้องประกอบ
20
ห้องพยาบาล
1
ห้องประชุม
3
ห้องสมุด
1
ห้องแนะแนว
1
ห้องกัลยาณมิตร(ธรรมะ)
1
ห้องละหมาด
1
ห้องสหการ
1
ห้องงานเทคนิคบริการ
1
ห้องประกันคุณภาพ
1
ห้องดนตรี
1
ห้องลูกเสือวิสามัญ
1
ห้องศูนย์ผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
ห้องฝ่ายวิชาการ
1
ห้องฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
1
ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา
1
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
1
ห้องฝ่ายแผนงาน
1
ห้องงานบัญชีและการเงิน
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง(ห้องเรียน)
ห้อง(ห้องเรียน)
1 ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ

ค่าวัสดุฝึก
ระดับ
ชั้น

สาขางาน

งบดําเนินการ

อุปกรณ์และสื่อ
สําหรับการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
ของ

รายจ่ายใน

ร้อยละ

การส่งเสริม

ของ

สนับสนุนให้ รายจ่าย

รายจ่าย

ผู้เรียนไป

ในการไป

ค่าวัสดุ

บริการ

บริการ

ฝึก

วิชาการ

วิชาการ

วิชาชีพ

วิชาชีพ

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม
สนับสนุน การ
จัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ

ร้อยละ รายจ่ายในการ ร้อยละ
ของ

ส่งเสริม

ของ

รายจ่ายใน สนับสนุน การ รายจ่ายใน
การทํา

จัดกิจกรรม

การจัด

โครงการ

ด้านต่าง ๆ

กิจกรรม

ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

369,210.28

3.03

5,435.14

0.04

60,839.14

0.50

26,900.58

0.22

ปวช. ไฟฟ้ากําลัง

270,273.43

2.22

17,306.63

0.14

193,724.63

1.59

85,657.11

0.70

ปวช. เครื่องมือกล

474,613.64

3.90

16,305.42

0.13

182,517.42

1.50

80,701.74

0.66

ปวช. ยานยนต์

426,401.22

3.50

49,917.47

0.41

558,759.74

4.59

247,062.90

2.03

205,259.04

1.69

24,029.04

0.20

268,973.04

2.21

118,928.88

0.98

ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต

395,551.60

3.25

13,587.85

0.11

152,097.85

1.25

67,251.45

0.55

ปวส. ไฟฟ้าควบคุม

198,795.74

1.63

12,729.67

0.10

142,491.67

1.17

63,003.99

0.52

ปวส. ระบบภาพและระบบเสียง

77,728.48

0.64

1,144.24

0.01

12,808.24

0.11

5,663.28

0.05

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

38,864.24

0.32

572.12

0.00

6,404.12

0.05

2,831.64

0.02

12,177,917.90 2,456,697.67 20.17

141,027.58

1.16

1,578,615.85 12.96

698,001.57

5.73

ปวส. เทคนิคยานยนต์

รวม

12,177,917.90
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพ ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึ กษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิ บัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรกําหนด
คําอธิบาย
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภายใน
ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรกําหนดสําหรับผู้เรียนที่เรียนแบบเต็มเวลา เทียบร้อยละกับจํานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
ร้อยละ =
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา × 100
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตรนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. โครงสร้างหลักสูตรผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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3. หลักฐานผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จําแนกตาม ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
71-79
ดีมาก
61-70
ดี
50-60
พอใช้
ต่ํากว่า 50
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
จํานวนผู้เรี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก เทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ สถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 60% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70

การคํานวณ
ร้อยละ = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก × 100
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก เทียบกับ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของ สถานศึกษา
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
3.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
71-79
ดีมาก
61-70
ดี
50-60
พอใช้
ต่ํากว่า 50
ปรับปรุง
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
คําอธิบาย
จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของรุ่นนั้น จําแนกตาม ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไปที่ใช้
ใน การปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และ
การทํางานเป็นทีม เป็นต้น
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2) สมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency) หมายถึง ความรู้ความสามารถ และทักษะ
เฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ
การคํานวณ
ร้อยละ = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21× 100
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ประเด็นพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เทียบกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจาก ภาพรวม
ของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการลงทะเบียนของผู้เรียนในรายวิชาที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในแต่ละชั้นปีจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน รายวิชาที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เทียบกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของรุ่นนั้น ในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
71-79
ดีมาก
61-70
ดี
50-60
พอใช้
ต่ํากว่า 50
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คําอธิบาย
จํ า นวนผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. และระดั บ ปวส. ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาที่ ไ ด้ ง านทํ า ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบร้อยละกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
ร้อยละ = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี × 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
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ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบกับ
ผู้สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรในปี
การศึกษาที่ผ่านมา
2. ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทําภายใน 1 ปี
ในสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพ อิสระ
ภายใน 1 ปีพร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลที่ผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน แนะภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
71-79
ดีมาก
61-70
ดี
50-60
พอใช้
ต่ํากว่า 50
ปรับปรุง
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ปีและสํ ารวจความพึ งพอใจต่อคุณภาพของผู้ สําเร็จการศึกษาจากกลุ่ม เป้ าหมาย คือ จากสถาน ประกอบการ
หน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจาก บุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา โดยใช้ แบบสอบถามแบบ
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มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายและครอบคลุม
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนําข้อมูล มาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญหา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา วิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ข้อมู ลตอบกลั บไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ สําเร็ จการศึกษาไป ทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ)
4. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ)
5. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.515.00 (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ)
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนําข้อมูลมา วิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน ที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพ ทั้ง 3
ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
4. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
5.
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คําอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็น พลเมือง
ไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ นันทนาการ
ส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานโดยใช้ กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง ไม่ น้อ ยกว่า 5 กิ จ กรรม และกํ ากั บดู แ ลให้ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนเข้า ร่ว มกิ จ กรรม ไม่น้ อ ยกว่ า 1
กิจกรรม
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
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2. โครงการกิจกรรมด้านรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
3. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรม ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตาม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการกิจกรรมด้านการส่งเสริม การ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน ต้อการเปลี่ยนแปลง
ของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน และปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสํารวจความต้องการหรือความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ
รายวิชา
4. หลักฐานโครงร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่เสนอขออนุมัติต่อสถานศึกษา
5. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
7. หลักฐานที่สาขางานได้นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปีไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ
ดี
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 และ 2
พอใช้
มีผลตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1
ปรับปรุง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
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ที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ตรงตามรายวิชา/สาขาวิชา/ สาขา
งานที่ทําการสอน
คําอธิบาย
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ตามรายวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่ทําการสอน เทียบ
ร้อยละกับจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
การคํานวณ
ร้อยละ = จํานวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่ทําการสอน × 100
จํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ตามรายวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ที่ทํา
การสอน เทียบกับจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คําสั่งแต่งตั้ง และภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
2. ประวัติของครูผู้สอน
3. วุฒิการศึกษา เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรของครูผู้สอน
4. รายละเอียดเรื่องภาระงานสอน และตารางสอนรายบุคคล
5. แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
71-79
ดีมาก
61-70
ดี
50-60
พอใช้
ต่ํากว่า 50
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูด้านวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูในสถานศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา โดยการสัมมนา หรือ อบรมเชิง
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ปฏิบัติการ หรือการฝึกประสบการณ์กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา วิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ชั่วโมงต่อปี
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูในสถานศึกษา ศึกษาดูงาน ได้รับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ
หรือ หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูในสถานศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4. ข้อมูลครูที่ได้รับการฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงาน กับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครูที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ไม่มี
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการ ส่งเสริมให้ครู
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดําเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
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และให้ครูทําบันทึกหลังการสอน ให้ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยของ
ครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
(1) มีการระบุปัญหา
(2) มีการระบุวัตถุประสงค์
(3) มีวิธีการดําเนินการ
(4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
(5) มีการวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น ผู้เรียน
เป็นสําคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริมให้ครู
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลัง การสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคน นําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ ผล
จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคน นําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหาและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การถึงการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และนําบันทึกหลังการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัด และประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนทีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
5. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ จัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูผู้สอน
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน
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7. หลักฐานการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2557 และตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลักสูตรกําหนด เพื่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ นําไปใช้ประโยชน์
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบทวิภาคี
2. หลักฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.
หลักฐานการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนและ หลักฐานการนิเทศผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางาน
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4. หลักฐานการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5. หลักฐานการได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม จาก บุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ไม่มี
ปรับปรุง
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ
วิทยาลัย
คําอธิบาย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เรื่อง
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน และ นําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตราสารจัดตั้งวิทยาลัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการวิทยาลัย ตามที่กําหนดใน
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการวิทยาลัย อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษามีการทบทวน การปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพ
5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องต่างๆ ของสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
5. บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู้เรียนทั้งหมด ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกําหนด
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษามีกระบวนการที่เหมาะสมในการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามภาระงานสอน
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมาทดแทน ตําแหน่งที่ว่าง
3. สถานศึกษามีระบบการให้ค่าตอบแทนอื่นๆ และหรือรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กําหนด
4. สถานศึกษามีระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ํา
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2. รายละเอียดของภาระงานสอน และราตารางสอนรายบุคคล
3. แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงาน
4. นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. นโยบายและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ และการให้รางวัล
6. รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. รายงานผลข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการกํากับ
ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความ พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5 (ระดับดีเยี่ยม)
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการบริหารจัดการ
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานในการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วม ของผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. รายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยผู้เรียน ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
4. หลักฐานในการนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ
คําอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริ ห ารจัด การ การกํา กับ ดู แ ลในการจั ด หา การใช้ แ ละการบํ ารุ งรั ก ษาวัส ดุอุ ป กรณ์
ครุภัณฑ์รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูล ตลาดแรงงาน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด มีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง มีการ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายและมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้ อ มู ล หมายถึ ง การจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิว เตอร์ อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่อ บํ า รุ ง รั ก ษาข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความ
ซ้ําซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
2. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และระบบ ฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยผู้เรียน ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผลการ ประเมินความพึง
พอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(1) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลที่ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. รายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ การจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และระบบ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ โดยผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา
4. หลักฐานการส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา สามารถใช้
ประโยชน์การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2.11 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คําอธิบาย
สถานศึ กษามี การบริ หารจัดการด้านการเงิ น สอดคล้ องกั บแผนปฏิบัติงานประจําปีเพื่ อเป็นค่ าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา การประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน
การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปีทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปีมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึ กษามีรายจ่ ายค่าวัส ดุฝึก อุปกรณ์ แ ละสื่อสํ าหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ 20
ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บํ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดํารงตนตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 2.13 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
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คําอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน ต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจนโยบาย
สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายให้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกําหนด แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และดําเนินงานเพื่อให้นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กําหนด
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนา ต่อไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับเครือข่ายทั้งใน และ
หรือต่างประเทศ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ทั้งในและหรือต่างประเทศในด้านการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ เรียนรู้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการอาชีวศึกษากับ เครือข่ายทั้งใน
และหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่ร่วมมือ ในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน ของผู้เรียนด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า
20 แห่ง
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ ประเมิน
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้ นับเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี
3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม ของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
5. โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ
ปรับปรุง
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564

43

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
คําอธิบาย
สถานศึ กษามี การส่ง เสริม สนั บสนุน ให้ ผู้เรีย นระดับ ชั้น ปวช.3 และระดับชั้ น ปวส.2 จัด ทํ าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับ
รางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้นและ
ระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือองศ์กรภายนอก
4. สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการแผนงาน การจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย
3. ข้อมูลโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ในแต่
ละสาขางาน
4. ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
5. ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน ระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ดี
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ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ

พอใช้
ปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัด
ให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มี การส่งเสริมให้
เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัล หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ ชาติ งานวิจัยของครู
ต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
(1) มีเป้าประสงค์
(2) มีการระบุปัญหา
(3) มีวิธีการดําเนินการ
(4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
(5) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําการจัดประกวดจัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
3. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน ระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้
“วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรมผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ
ก้าวล้ํานําสมัยทันต่อเทคโนโลยี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม”
3.2 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กําหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
1.

พันธกิจ
ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้าน
ช่างอุตสาหกรรม

2.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่
กลยุทธ์
1. พัฒ นาผู้ เรี ย นและผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน
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ที่

พันธกิจ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ(ต่อ)

3.

เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่
กลยุทธ์
2. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3. พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน
โดยการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพด้วยการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู ผู้เรียนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ และเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะชน

3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา มีมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา
2) โครงการสานสัมพันธ์เทคโนโลยีกรุงเทพ
3) โครงการอบรมนักเรียนแกนนํา
4) โครงการรับลูกเสือเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ
5) โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเข้าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญ
6) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
7) โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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8) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างกลึงโลหะ ระดับ 1
9) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
10) โครงการการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรกําหนด
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 และดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จําเป็นใน
ศตวรรษ ที่ 21 และดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการกายบริหารเพื่อสุขภาพ
2) โครงการนันทนาการประเภทกีฬาและเกมส์
3) โครงการตรวจสุขภาพ
4) โครงการตรวจสารเสพติด
5) โครงการแข่งขันฟุตซอล BCT Knock Out’
6) โครงการฝึกระเบียบวินัย
7) โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สู้ภัยเอดส์-สารเสพติด”
8) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
9) โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จําเป็นในศตวรรษที่
21
2) ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1ปี
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียนนักศึกษา
2) โครงการพิธีไหว้ครู
3) โครงการบรรยายธรรมรายคาบ
4) โครงการทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห์
5) โครงการทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียน
6) โครงการหล่อและถวายเทียนจํานําพรรษา
7) โครงการทําบุญเข้าพรรษา
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8) โครงการวันแม่แห่งชาติ
9) โครงการวันพ่อแห่งชาติ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
2) ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถานศึกษามีครูทมี่ ีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด
1.2 เพื่อให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.3 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษา
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
2.1.1 เป้าประสงค์ ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการสํารวจความต้องการของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงใน ปัจจุบัน และปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
ประชาคมอาเซียน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และส่งเสริม
การสร้างประสบการณ์จริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.1 เป้าประสงค์ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ
2) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา ก่อนการฝึกงานและเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
3) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
4) โครงการบรรยายให้ความรู้ผู้เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
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5) โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ตรงตามรายวิชา/สาขาวิชา/
สาขางานที่ทําการสอน
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ
2.3.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการนิเทศการสอน
2) โครงการศึกษาดูงาน
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศ
4) โครงการบรรยายให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5) โครงการส่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรับการอบรมและพัฒนาภายนอก
6) โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูด้านวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
2.4.1 เป้าประสงค์ พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
2) โครงการพัฒนาการประกัน คุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
3) โครงการณรงค์ปิดไฟปิดแอร์ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
4) โครงการวิทยาลัยปลอดขยะด้วยนักเรียนมาสาย
5) โครงการซ่อมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ์
6) โครงการซ่อมบํารุง อาคารสถานที่
7) โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
8) โครงการการปรับปรุง ห้องสมุดและจัดซื้อหนังสือ
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2) ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3) ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
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4) ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการ วิทยาลัย
5) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
6) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
7) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
8) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
9) ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงาน
ที่กํากับดูแลสถานศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา
1.2 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2. กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากชุมชน
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ
3) โครงการสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
4) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา ช่างเทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ)
5) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ กับสถานประกอบการ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับเครือข่ายทั้ง
ใน และหรือต่างประเทศ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพด้วยการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพด้วยการบริการวิชาการละวิชาชีพ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอาชีวะบริการ(บริการชุมชน)
2) โครงการเทคโนโลยีกรุงเทพ อาสาซ่อม ตํารวจอาสาสร้างสู่หนทางอันสดใส
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564

52

3) โครงการส่งนักเรียนเข้าทํางานกับสถานประกอบการ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู
ผู้เรียนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะชน
2.3.1 เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ และเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะชน
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
2) โครงการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู
3) โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
4) โครงการประกวดโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษา
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
2) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ครู
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ที่
1.

แผนงาน/โครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา

2.

โครงการสานสัมพันธ์เทคโนโลยีกรุงเทพ

3.

โครงการอบรมนักเรียนแกนนํา

4.

โครงการรับลูกเสือเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ

5.

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเข้าพิธี
ประจํากองลูกเสือวิสามัญ
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา
โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

6.
7.
8.
9.

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่าง
กลึงโลหะ ระดับ 1
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก

10.

โครงการการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
2.เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบระเบียบของวิทยาลัยละแนวทางใน
การดูแลนักเรียน/นักศึกษา
1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนแกนนําเป็นผู้นําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของลูกเสือแห่งชาติ
2.เพื่อให้ลูกเสือใหม่ได้เข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ
1.เพื่อประกอบพิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญ

ปวช.1 222 คน
ปวส.1 209 คน
ผู้ปกครอง 500 คน
ปวช.1 222 คน
ปวส.1 209 คน
ปวช.2,3 60 คน

1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและแสดง
มุทิตาจิตต่ออาจารย์

ปวช.3 133 คน
ปวส.2 175 คน รวม 308 คน

1.เพื่อประเมินมาตรฐานการเรียนวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาตาม
ระเบียบการจบการศึกษาของหลักสูตร
1.เพื่อให้นักเรียนปวช.3 สาขางานเครื่องกลได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปวช.3 133 คน
ปวส.2 175 คน รวม 308 คน
ปวช.3 ชก. 26 คน

1.เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านทักษะวิชาชีพ ในแต่
ละสาขางาน
2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ ของ
วิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
1.ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปี 2560
2.สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในการทํางานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา

อาจารย์ 22 คน
นักเรียนรวม 33 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรกําหนด
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ปวช.1 150 คน
ปวช.1 150 คน
ผู้บังคับบัญชา 35 คน

ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2560
ปวช. 88 คน
ปวส. 106 คน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ให้มที ักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
11.
12.
13.
14.

แผนงาน/โครงการ
โครงการกายบริหารเพื่อสุขภาพ
โครงการนันทนาการประเภทกีฬาและเกมส์
โครงการตรวจสุขภาพ
โครงการตรวจสารเสพติด

15.

โครงการแข่งขันฟุตซอล BCT Knock Out’

16.

โครงการฝึกระเบียบวินัย

17.
18.

โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สู้ภัยเอดส์-สาร
เสพติด”
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

19.

โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

ปวช.ปวส. 927 คน

1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

ปวช.ปวส. 927 คน

1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ปวช.ปวส. 927 คน

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยจากเอดส์และ
สารเสพติด
1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ
1.เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนตาม
แนวทางของโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยจากเอดส์และ
สารเสพติด

ปวช.และปวส.
927 คน
ปวช.1 222 คน
ปวช.2 188 คน
ปวช.1 222 คน

1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
นักเรียน
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย
1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ

ปวช.1 222 คน
ปวช.2 188 คน
ปวช.3 133 คน
ปวช.3 133 คน
ปวส.2 175 คน
รวม 308 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาที่จําเป็นในศตวรรษที่
21
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1ปี

ปวช.และปวส.
927 คน
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ที่

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์

20.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน
นักศึกษา

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

21.

โครงการพิธีไหว้ครู

22.
23.
24.
25.
26.

โครงการบรรยายธรรมรายคาบ
โครงการทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห์
โครงการทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียน
โครงการหล่อและถวายเทียนจํานําพรรษา
โครงการทําบุญเข้าพรรษา

1.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

27.

โครงการวันแม่แห่งชาติ

28.

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

เป้าหมาย
ปวช.1 222 คน
ปวส.1 209 คน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน
ปวช.และปวส. 927 คน

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ปวช.และปวส. 927 คน

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

ปวช. 200 คน อาจารย์ 25 คน

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

ปวช.และปวส. 927 คน

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศาสนพิธีและการทําทานให้กับนักเรียน

ปวช.และปวส. 927 คน

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศาสนพิธีและการทําทานให้กับนักเรียน

ปวช.1 222 คน
ปวช.2 188 คน
ปวช.3 133 คน
ปวช.1,2 410 คน
แม่ดีเด่น 35 คน
ปวช.1,2 410 คน
พ่อดีเด่น 35 คน

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้มีพระคุณ
1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อผู้มีพระคุณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่
แผนงาน/โครงการ
29.

โครงการสํารวจความต้องการของการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

1.เพื่อหาข้อมูลจากสถานประกอบการในการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร 20 รายวิชา
ฐานสมรรถนะรายวิชา

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการ
ครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน เปลี่ยนแปลงใน ปัจจุบัน และปรับกลยุทธ์ให้
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
หรือประชาคมอาเซียน

30.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

1.เพื่อให้ความรู้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ

ที่

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริงและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

31.

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ

32.

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนนักศึกษา ก่อนการฝึกงานและเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
โครงการบรรยายให้ความรู้ผู้เรียน โดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ

33.
34.
35.

1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนและขบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่าง
เป็นระบบ
2.เพื่อให้นักเรียนปวช.3/ปวส.2 มีประสบการณ์การทํางานในสถาน
ประกอบการ
1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ

ปวช.3 133 คน
ปวส.2 175 คน
รวม 308 คน

1.เพื่อพัฒนาความรู้ของอาจารย์และนักเรียน

ปวช.และปวส. 927 คน

1.เพื่อพัฒนาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ปวช.และปวส.
927 คน

1.เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านทักษะวิชาชีพ ในแต่
ละสาขางาน
2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ ของ
วิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

ปวส.ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
และประสบการณ์ตรงตามรายวิชา/สาขาวิชา/
สาขางานที่ทําการสอน

ปวช.3 133 คน
ปวส.2 175 คน
รวม 308 คน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
36.

แผนงาน/โครงการ
โครงการนิเทศการสอน

37.

โครงการศึกษาดูงาน

38.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการระบบสารสนเทศ
โครงการบรรยายให้ความรู้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการส่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรับ
การอบรมและพัฒนาภายนอก
โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์

39.

40.
41.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน 42 คน

1.เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติหน้าที่
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารย์ในการใช้ระบบฐานข้อมูลของ
วิทยาลัย

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย์ 42 คน

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน

1.เพื่อให้ครู และบุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวเชิง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้ครู และบุคลากร ให้เกิดความคิดริเริ่ม และเกิดการพัฒนา
ตนเองจากประสบการณ์ที่ได้
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ที่
42.

แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

43.

โครงการพัฒนาการประกัน คุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษา

44.
45.

โครงการณรงค์ปดิ ไฟปิดแอร์ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลก
ร้อน
โครงการวิทยาลัยปลอดขยะด้วยนักเรียนมาสาย

46.

โครงการซ่อมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ์

47.

โครงการซ่อมบํารุง อาคารสถานที่

48.

โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์

49.

โครงการการปรับปรุง ห้องสมุดและจัดซื้อหนังสือ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เพื่อจัดทํ าแผนปฏิบั ติการประจําปี โดยการมี ส่วนร่วมของทุ ก มีกรอบและแนวทางในการบริหาร ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
จัดการการศึกษาให้ไปในทิศทาง
รายวิชา
เดียวกัน
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
1.เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกัน
ระบบการประกันคุณภาพ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
2.เพื่อปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ประสิทธิภาพ
1.เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
ปวช.และปวส.927 คน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือ
2.เพื่อประหยัดพลังงาน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน
คณะกรรมการ วิทยาลัย
1.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด
นักเรียนปวช.ที่มาสายวันละ 100 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
คน
บุคลากร
1.เพื่อซ่อมบํารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ชุดทดลอง และปรับปรุง
จํานวน 20 รายการ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการในการ
ห้องปฏิบัติการ ให้พร้อมใช้งาน
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
1.เพื่อซ่อมบํารุง อาคารสถานที่และห้องเรียน ให้พร้อมใช้งาน
อาคารสถานที่และห้องเรียน
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
พร้อมใช้งาน
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละแผนกวิชา
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
ละแผนกวิชาสําหรับจัดการเรียน วิทยบริการ
การสอน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านวัสดุ
1.เพื่อปรับปรุงและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ปรับปรุงและจัดซื้อหนังสือเข้า
อุปกรณ์ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
ห้องสมุดให้พร้อมใช้งาน
สารสนเทศ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน
ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงาน
ที่กํากับดูแลสถานศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
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พันธกิจที่ 3 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน/โครงการ
50.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาไฟฟ้า
เบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ

51.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาเครื่องมือ
กลเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ

52.

โครงการสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย

53.

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา ช่าง
เทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ)

54.

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ กับสถาน
ประกอบการ

1.เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ
1.เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ
1.เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถานบัน
การศึกษา
2.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
1. เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านทักษะวิชาชีพ
สาขางานเครื่องมือกล วิชาเทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ) ในกลุ่ม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ของนักเรียน ให้สูงขึ้น
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถและทักษะวิชาชีพของ
นักเรียนในสาขางานเครื่องมือกล ช่างเทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ)
1.เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ

พนักงานบริษัทจํานวน 100 คน

พนักงานบริษัทจํานวน 100 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับเครือข่ายทั้ง
ใน และหรือต่างประเทศ

สถาบันการศึกษาจํานวน 5 แห่ง

อาจารย์และนักเรียนรวม 48 คน

สถานประกอบการจํานวน 10 แห่ง
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพด้วยการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่
55.

56.
57.

แผนงาน/โครงการ
โครงการอาชีวะบริการ(บริการชุมชน)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา
2.เพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
3.เพื่อฝึกภาวะผู้นําและจิตอาสา
4.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเรียนสายอาชีพ
โครงการเทคโนโลยีกรุงเทพ อาสาซ่อม ตํารวจอาสา 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน
3.เพื่อฝึกภาวะผู้นําและจิตอาสา
สร้างสู่หนทางอันสดใส
4.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเรียนสายอาชีพ
1.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์งานอาชีพให้กับนักเรียน
โครงการส่งนักเรียนเข้าทํางานกับสถาน

เป้าหมาย
นักเรียนนักศึกษา 927 คน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

นักเรียนนักศึกษา 927 คน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 72 คน
ชุมชนในเขตพระโขนง บางนา 20 ชุมชน

สถานประกอบการจํานวน 10 แห่ง

ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู ผู้เรียนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณะ
ชน
ที่
58.

60.

แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
โครงการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู
โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

61.

โครงการประกวดโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษา

59.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นําความรู้และทักษะมาจัดทํา
โครงงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์

ปวช.3 133 คน 45 ชิ้น
ปวส.2 175 คน 88 ชิ้น

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยคนละ 1
เรื่อง รวม 42 เรื่อง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพของ
1.รถประหยัดเชื้อเพลิงประเภทรถ
นักเรียนแผนกวิชาช่างเครื่องกลให้ดียิ่งขึ้น
ประดิษฐ์กลุ่มอาชีวะจํานวน 2 คัน
2.เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสํานึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ 2.นักเรียน 8 คน อาจารย์ผู้ควบคุม
นักเรียน
2 คน
1.คัดเลือกผลงานของนักเรียนนักศึกษา ส่งประกวดในระดับภาค แผนกวิชาละ 4 ชิ้น
และประเทศ
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ส่วนที่ 4
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้วิทยาลัย จึงกําหนดรูปแบบ กระบวนการ
กํากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
5.1 การกํากับติดตาม
5.1.1 จัดระบบการกํากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกําหนดขั้นตอนการ ดําเนินการ/วิธีการ/
ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
5.1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกํากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการ ดําเนินการ/ระหว่างการ
ดําเนินการ/สิ้นสุดการดําเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และ ความสําเร็จของแผนงานเป็นระยะๆ จะได้
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดําเนินการ
5.1.3 จัดทําแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทํางานแต่ละขั้นตอน
5.1.4 การกํากับติดตาม เป็นไประเบียบและตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
5.2 การตรวจสอบ
5.2.1 การตรวจสอบภายใน ดําเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัย มอบหมายทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีต่อครั้ง
5.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดําเนินการโดยทางวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
5.3 การรายงาน
5.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ตามแผนที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
5.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคําสั่งวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
5.3.3 จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ทราบถึงผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทําอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564

