แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ในระยะ 4 ปี (2561-2564) จัดทาขึ้นโดย
ความร่วมมือ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ และใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่ว นร่ว มสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ระยะ 4 ปี (2561-2564) สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
มิถุนายน 2561

คาชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสว่างแดนดิน พ.ศ. 2561-2564 (แผน 4 ปี) เป็น
กรอบ แนวคิดทิศทางการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนนักศึกษาทุก
สาขาวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสถานศึกษาต่อไป
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 (แผน 4 ปี) จัดทาภายใต้การศึกษาวิเคราะห์
บริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการในการศึกษา
มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิต สานึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน ความเป็น
ไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น ทั้งนี้ต้องอาศัย การดาเนินงานในหมวด 2–9 ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยี
เพื่อการการศึกษา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9-11 เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา
ในสถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความ
ต้องการ ของประชาชนทั้งสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กาหนด
วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมีคุณภาพ
ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือ ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ ม
ล้าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิว เตอร์ และ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะ การเรี ย นรู้ ( Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
และ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการ
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากร
วัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง
เท่า เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
และคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบ โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15
ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่า
และ บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาด
เล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู
และบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมี
กลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่ เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของ ประเทศด้าน การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา และ จานวนสถาบันอุดมศึกษา ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด มุ่ ง หมาย และเป้ า หมายดั ง กล่ า ว ข้ า งต้ น
แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน
ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุ เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณ
วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ได้ จัดทายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ โดยมี
7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิช าชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ สถานประกอบการ
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

สารบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ภาคผนวก
ก) ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข) คณะผู้จัดทา

1
7
9
21
25
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นางอนุรักษ์ บุญศล

ผู้อานวยการ
นางอนุรักษ์ บุญศล

รองผู้อานวยการ
นางสาววราภรณ์ บุญศล

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก

รองผู้อานวยการ
นางพิศมัย อาแพงพันธ์

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายแนะแนว
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาชาวิชาการโรงแรม
วิชาสามัญ
รวม

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

1.2.1 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
แผนกวิชา/สาขาวิชา/ จานวน
สาขางาน
(คน)
8
3
4

8
3
4

-

3
1
3

5
2
1

-

-

8
3
3

-

8

8

-

3

5

-

2

6

-

10
2
18
53

10
2
18
53

-

9
13
32

1
2
5
21

-

2
2
6

8
2
16
47

-

1.2.2. จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ลูกจ้างประจา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจกรรม

จานวน
(คน)

พนักงาน
ราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ

1
1
1
1
4

-

-

1
1
1
1
4

-
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1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

1.3.1 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี ในปีกาศึกษา 2560
ชั้นปี
1
2
3
ระดับ/สาขางาน

รวม

- สาขางาน ยานยนต์
- สาขางาน ไฟฟ้า
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางาน บัญชี
- สาขางาน การโรงแรม
รวม
ระดับ ปวส.

83
63
39
89
59
21
354

-

-

69
34
35
55
50
31
274

-

-

57
40
30
53
38
17
235

-

-

209
137
104
209
147
69
863

- สาขางาน ยานยนต์
- สาขางาน ไฟฟ้า
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางาน บัญชี
รวม

45
44
20
63
39
211

-

-

22
41
11
41
42
157

-

-

ระดับ ปวช.

57
85
31
104
81
368
รวมทั้งหมด 1,231
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1.3.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ/สาขางาน

ปกติ

ระดับ ปวช.
- สาขางาน ยานยนต์
- สาขางาน ไฟฟ้า
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางาน บัญชี
- สาขางาน การโรงแรม
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางาน ยานยนต์
- สาขางาน ไฟฟ้า
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางาน บัญชี
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
ทวิภาคี เทียบโอน

รวม

41
17
21
37
32
14
162

-

-

41
17
21
37
32
14
162

17
33
6
35
33
124
286

-

-

17
33
6
35
33
124
286

1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทาการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
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- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่และใช้งาน ประกอบด้วยดังนี้
- จานวนอาคารอานวยการ 1 หลัง
- จานวนอาคารเรียน 3 หลัง
- จานวนอาคารปฏิบัติการ 5 หลัง
- จานวนห้องเรียน 28 ห้อง
- จานวนห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง
- จานวนโรงงานปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1 โรงงาน
- จานวนโรงงานฝึกฝีมือ 1 โรงงาน
- จานวนห้องปฏิบัตกิ ารไฟฟ้า 3 ห้อง
- จานวนห้องปฏิบัตกิ ารอิเล็กทรอนิกส์ 3 ห้อง
- จานวนห้องพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง
- จานวนห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง
- จานวนห้องเขียนแบบ 1 ห้อง
- จานวนโรงงานปฏิบัตกิ ารงานสาขายานยนต์ 1 โรงงาน
- จานวนห้องประกอบ 12 ห้อง
- จานวนอาคารห้องน้านักศึกษา 3 อาคาร
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ประมาณการ รายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2561
รายรับ
รายการ
1. เงินอุดหนุนรายบุคคล
- เงินอุดหนุนรายบุคคล ปวช.
2. เงินอุดหนุนอื่น ๆ
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
- รายได้อื่น ๆ
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.

รวมรับ

รายจ่าย
บาท

รายการ

1. งบบุคลากร
11,000,000 - เงินเดือนครู
- เงินเดือนบุคลากรอื่น
2. งบดาเนินงาน
1,000,000 - ค่าวัสดุฝึก
700,000
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าปรับปรุง ซ่อมบารุง
300,000
- ค่าเช่าต่าง ๆ
- กิจการนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
3. งบพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม)
1,000,000 - งบพัฒนาบุคลากร (ครู นักเรียน)
- ทุนการศึกษา
- วิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม
- พัฒนาสื่อ สิ่งประดิษฐ์
4. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

14,000,000

รวมจ่าย

บาท
6,000,000
1,000,000
700,000
500,000
500,000
200,000
900,000
700,000
500,000
400,000
400,000
200,000
3,000,000
2,000,000

12,500,000
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ มวิชา
เพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยทางานตามหลั กสู ตรมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบั ง คับ
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้
ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจั ดการศึก ษา การจัดทรัพยากรทางการศึ กษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการ
เรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ท านวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด”
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตาม
บริบทของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ไว้ดังนี้
“ มุ่งมั่นจัดการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม ”
3.2 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
พันธกิจที่2 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
พันธกิจที่4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหาร
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1. พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะความสามารถทาง
ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
วิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒ นาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามใน
วิ ช าชี พ การมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้ 1. พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามช านาญและเชี่ ย วชาญ
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะสาขาวิชา
2. บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
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ที่
3.

4.

พันธกิจ
พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและ
ชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

ที่
1.

กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ท รง เ ป็ น ปร ะ มุ ขแล ะ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ
ชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ 1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบ
และการบริหาร
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
หมายเหตุ : สถานศึกษากาหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด

3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลั ย เทคโนโลยี สว่างแดนดิน . ได้จัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา มีจานวน 3
กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
-การจัดทาแผนการเรียนรู้
-การวัดและประเมินผลผู้เรียน
-การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

11

2) โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
2) นักศึกษาสามารถผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการจัดนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
-ปฐมนิเทศการฝึกงาน
-การนิเทศการฝึกงาน
-สัมมนาการฝึกงาน.
2) โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) นักศึกษามีประสบการณ์ในการทางานกับสถานประกอบการและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
2) โครงการบริหารความเสี่ยง
-การขับขี่ปลอดภัย
-การต่อต้านยาเสพติด
-การต่อต้านการใช้ความรุนแรง
-การเข้าพบของครูที่ปรึกษา
-การประชุมผู้ปกครอง
-การเยี่ยมบ้านนักศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
2) สถานศึกษาลดจานวนปริมาณความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
ความปลอดภัย การทะเลาะวิวาท สิ่งเสพติด สังคม การพนันและการมั่วสุม
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ครูมีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
1.2 เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง.
มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูไปศึกษา เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาประจาปี
- เทคนิคการสอนและการทาวิจัย
-ให้ความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาสอน
-การผลิตสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.2.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประจาปี
-ศึกษาดูงานสถานศึกษา/หน่วยงานต้นแบบ
-การกากับ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการทางานตามภาระงาน
-การประชุม สัมมนาประจาปี
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบ
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถานศึกษาให้บริการงานวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน
1.2 เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
จานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับท้องถิ่นและชุมชน
2.1.1 เป้าประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ให้บริการงานวิชาชีพแก่ชุมชน
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการงานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- ทุกสาขาวิชาดาเนินงานตามโครงการ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ทุกสาขาวิชา ดาเนินงานบริการวิชาชีพ ครู บุคลากรและผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชาในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
2.2.1 เป้าประสงค์ เข้าร่วมงานกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ทั้งในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญ โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น
-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
-โครงการวันลอยกระทง
-โครงการวันแม่แห่งชาติ
-โครงการวันพ่อ
-โครงประชาธิปไตยในสถานศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) นักศึกษาทุกคนและบุคลากรทุกฝ่าย ในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้น หรือเข้าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจที่ดีในการใช้บริการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหาร มีจานวน 1 กลยุทธ์
ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการฐานข้อมูล ให้
ครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ : สถานศึกษากาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ให้ครบถ้วนทุก
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แผนงานโครงการ

1.

ร้ อ ยละ ของนั ก ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
-การจัดทาแผนการเรียนรู้
-การวัดและประเมินผลผู้เรียน
-การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน

2.

ร้อยละ ของนักศึกษาที่สามารถผ่าน โครงการเตรียมความพร้อมในการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

2561
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา 50
มีความรู้และทักษะทางวิชาชี พตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
อาชีวศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

40

เป้าหมาย
2562 2563
55
60

45

50

2564
70

60
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
1.

2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แผนงานโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
ร้ อยละ ของจ านวนนั กศึกษาระดับ โครงการเตรี ย มความพร้ อมในการ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามี 80
ปวช.3 และปวส.2 ที่สอบผ่านเกณฑ์ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถาน โครงการจัดนักศึกษาเข้าฝึ กงานใน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ต่ อ สถานประกอบการ
ได้เพิ่มทัก ษะทางวิช าชี พ และได้ รั บ
ด้านความสามารถทางด้ านวิ ช าชี พ -ปฐมนิเทศการฝึกงาน
ประสบการณ์จริงในการทางาน
ของนักศึกษาทีอ่ อกฝึกประสบการณ์
-การนิเทศการฝึกงาน
-สัมมนาการฝึกงาน

ดี

เป้าหมาย
2562 2563
85
90

ดี

ดีมาก

2564
95

ดีมาก
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละ ความพึงพอใจด้านคุณธรรม โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามี 80
85
90
95
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
การมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมและ
ใ น วิ ช า ชี พ ก า ร มี บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้ใช้บริการที่มี
เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2. จ านวนครั้ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน โครงการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สถานศึกษาลดจานวนปริมาณ 10
7
5
3
สถานศึกษาหรื อลดจ านวนปริมาณ
-การขับขี่ปลอดภัย
ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลท าให้ ผู้ เ รี ย นไม่
ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
-การต่อต้านยาเสพติด
สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ได้ แ ก่ ค วามปลอดภั ย การทะเลาะ
-การต่อต้านการใช้ความรุนแรง
วิวาท สิ่งสารเสพติด สังคม การพนัน
-การเข้าพบของครูที่ปรึกษา
และการมั่วสุม
-การประชุมผู้ปกครอง
-การเยี่ยมบ้านนักศึกษา
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
เป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
1. ร้ อ ยละ จ านวนครู ที่ มี ใ บประกอบ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูไปศึกษา เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชีพ 70
80
90
วิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการ ทางการศึกษา
ศึกษา
2. ร้อยละ จานวนครูทีมีแผนการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้ 90
95
100
ผลงานในการทาวิจั ย หรือการผลิ ต สถานศึกษาประจาปี
และขั้นตอนในการทาแผนการเรียนรู้
สื่ อ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ได้รับ - เทคนิคการสอนและการทาวิจัย
การทาวิจัย ตลอดจนการการผลิตสื่อ
รางวัล ครบตามองค์ประกอบ
-ให้ความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชา นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ในการ
-การผลิตสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประกอบการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
1 ร้ อ ยละ จ านวนครู แ ละบุ ค ลากร โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง เพื่อให้ บุคลากรภายในสถานศึ ก ษา 60
70
80
ภายในสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สถานศึกษาประจาปี
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ ดี -ศึกษาดูงานสถานศึกษา/หน่วยงาน
มาก
ต้นแบบ
-การกากับ ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานตามภาระงาน
-การประชุม สัมมนาประจาปี

2564
100
100

2564
90
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
เป้าประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ให้บริการงานวิชาชีพแก่ชุมชน จัดกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ทั้งในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับท้องถิ่นและชุมชน
ที่
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แผนงานโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ โครงการงานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
มีต่องานบริการวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

2561
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทาง ดี
ทั ก ษะวิ ช าชี พ และสถานศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

เป้าหมาย
2562 2563
ดีมาก ดีมาก

2564
ดีมาก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
1 ร้ อ ยละ จ านวนนั ก ศึ ก ษา ครู แ ละ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญ เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และ 100 100 100 100
บุ ค ลากรทุ ก คน ในวิ ท ยาลั ย ฯ เข้ า โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด ห รื อ ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับ
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ทางวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ขึ้ น หรื อ เข้ า -โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ชุมชน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
-โครงการวันลอยกระทง
-โครงการวันแม่แห่งชาติ
-โครงการวันพ่อ
-โครงประชาธิปไตยในสถานศึกษา

20

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหาร
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการฐานข้อมูล ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่
1.
2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แผนงานโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ โครงการติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ ดี
มีต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ โครงการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษามี
มีต่อการบริการฐานข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศของสถานศึกษา
ความพึงพอใจที่ดีในการใช้บริการ

ดี

เป้าหมาย
2562 2563
ดีมาก ดีมาก

2564
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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ส่วนที่ 4
การดาเนินงานการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการงานการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่าง
แดนดิน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วม
วางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงจาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด ให้มี
ทุกสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย
ผู้แทนพระภิกษุ สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกาหนดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการ
จัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนเชิญวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมกากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาของสถานศึกษา
ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอานาจ
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบรองจากผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย โดย
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การ
วางแผน การปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานวิช าการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการ
วิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติงานในเรื่องต่อไปนี้คือ
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
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5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ
ชัดเจน และเที่ยงตรง
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่น ๆด้วยความ
เต็มใจ และเต็มความสามารถ
11. ทานุบารุง ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้ปฏิบัติ
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บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง แม่บ้าน และยาม
นักการภารโรง แม่บ้าน
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคารเรียน
และ อาคารอื่น ๆ
2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้ า ทางระบายน้า เก็บกวดขยะในบริเวณสถานศึกษา
3. ยกสิ่งขอบ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ยาม
1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง
1. ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของ
สถานศึกษา ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียน และเครื่อง
แต่งกาย ตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ บังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การ ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน และ
สถานศึกษา
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินทุกคน ต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และ
ข้อกาหนด ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ส่วนที่ 5
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัย เทคโนโลยีสว่างแดนดิน เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ
จึงได้กาหนดรูปแบบกระบวนการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้
การกากับติดตาม
1. จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/
ระหว่างการดา เนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จ
ของแผนงานเป็นระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3. จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4. การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา
และจัดส่งรายงาน
1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ให้กับ สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ต่อไป
การรายงาน
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตาม
แผน ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2. มอบหมายให้ คณะกรรมการตามคาสั่ งวิทยาลั ยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่ อ
รายงานผลในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

ก) ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข) คณะผู้จัดทา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564)
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ว่ า งแดนดิ น สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สกลนคร ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.
2564) ของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สว่างแดนดิน โดยได้วิเคราะห์จากกรอบโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ผนวกปัญหา
และความต้องการของวิทยาลัย ซึ่ง เป็นข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในการที่ จะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้
เสนอความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยให้นาไปใช้ เป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ เ รีย น ผู้ ป กครอง และชุ มชน
ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ลงชื่อ.......................................................
(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
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คณะผู้จัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
( พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564 )
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