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คํานํา 
  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติใหสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ดําเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําตัวช้ีวัด คาน้ําหนักและเกณฑความสําเร็จขององคกร เพื่อ    
การพัฒนาระบบบริหารการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554    
ในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3  เมื่อ
วันที่ 2-3  ธันวาคม 2553  และเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําตัวช้ีวัด คาน้ําหนักและเกณฑความสําเร็จขององคกร เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา
จะไดประโยชนจากการนําตัวช้ีวัด และเกณฑความสําเร็จ ขององคกรไปใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ผลผลิต โครงการเทียบเทาผลผลิต ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ใหบรรลุตามเปาหมาย และเปาประสงคที่ตั้งไว ตลอดจนนําไปใชเปน
เครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถานศึกษาและภารกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมตอไป  

        ขอขอบพระคุณ นายประดิษฐ ระสิตานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายวณิชย อวมศรี ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษา
ดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก  นักวิชาการศึกษา 
และครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกทาน ที่ไดรวมระดมสมองใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายดอกธูป พุทธมงคล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ชุมพร ดร.จุรินทร  มิลินทสูต ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี นายกิมหงวน อุทัย  รองผูอํานวยการ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  นางอรพิน จริยาธนเบญญา รองผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  
และนางสาวธิชานันท ธิดา ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมทั้ง 3 คร้ัง ตลอดจนไดกรุณาสอบทานความ
ถูกตองเหมาะสมในแตละตัวช้ีวัด สุดทายขอขอบคุณ ดร.ธีรวรรค วระพงษสิทธิกุล กรรมการและเลขานกุาร
ดําเนินงาน ที่ไดจัดทําโครงการฯ วางแผนการประชุมฯ และดําเนินการจัดทํา จนไดเอกสาร “ตัวช้ีวัด คาน้าํหนกั
และเกณฑความสําเร็จขององคกร เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล              
การอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554”  จนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอ        
การจัดการอาชีวศึกษาเปนอยางดียิ่ง   

                                                                              
 ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ธันวาคม  2553 
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คําชี้แจง 
 

เพื่อใหการกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ (R-Scorecard) เปนไปอยาง
ถูกตองจึงขอชี้แจงรายละเอียดของแตละกลุม ดังนี ้

 

กลุมท่ี 1 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต เฉพาะที่ใชเงินงบประมาณจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 ตัวช้ีวดัผลผลิตที่ 1-3 ทุกสถานศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ตัวช้ีวดัผลผลิตที่ 4   กรอกขอมูลเฉพาะสถานศึกษาทีไ่ดรับงบประมาณป พ.ศ. 2554 
 ตัวช้ีวดัผลผลิตที่ 5   ทุกสถานศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 

กลุมท่ี 2 
 

ตัวชี้วัดโครงการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โครงการเทียบเทาผลผลิต)  
เฉพาะที่ใชเงินงบประมาณจดัสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 ตัวช้ีวดัโครงการ 1   กรอกขอมูลเฉพาะสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัภาคใต 
(สถานศึกษา 18 แหง) ทีไ่ดรับงบประมาณป พ.ศ. 2554 

 ตัวช้ีวดัโครงการ 2-3  ทุกสถานศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ตัวช้ีวดัโครงการ 4     กรอกขอมูลเฉพาะสถานศึกษาที่จดัการศึกษาในโครงการฐาน 

วิทยาศาสตร จาํนวน 5 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ตัวช้ีวดัโครงการ 5     กรอกขอมูลเฉพาะสถานศึกษาที่จดัการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ตัวช้ีวดัโครงการ 6     ดําเนินการในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(ไมมีตัวชีว้ัดใหสถานศึกษากรอก) 
 ตัวช้ีวดัโครงการ 7     ทุกสถานศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 

กลุมท่ี 3 
 

ยุทธศาสตรท่ี เงินงบประมาณ/เงินรายไดสถานศึกษา/เงินอื่นๆ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 ยุทธศาสตร 1-7         ทุกสถานศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
ยกเวน ตวัช้ีวดัที่ ย 7.1 และ ย 7.2 

 
 
 
 



นิยามศัพท 
 

  
ศัพท ความหมาย 

KPI Key Performance Indicator 
VQI Vocational Qualification  Institute 
สมศ. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปวช. ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ปวส. ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
งบประมาณ งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหวาง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหวาง 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 
บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาทุกกลุม ไดแก ผูบริหาร ขาราชการครู ขาราชการ    

พลเรือน พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว  
สถานประกอบการ/
หนวยงานที่ลงนามความ
รวมมือ 

สถานประกอบการ/หนวยงานที่ไดบันทกึลงนามความรวมมือ 
(Memorandum of Understanding : MOU) ในการจดัการอาชีวศึกษา 
กับสถานศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

สถานประกอบการ/
หนวยงานที่ทาํ          
ความรวมมือ 

สถานประกอบการ/หนวยงานที่ทําความรวมมือในการจดัการอาชีวศกึษา
ระหวางสถานประกอบการกบัสถานศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

เขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

พื้นที่ในจังหวดัยะลา ปตตานี สตูล  นราธิวาส และพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลา  
4 อําเภอ ไดแก  อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา 

5 กลุมอุตสาหกรรม  
 

กลุมบริการสุขภาพและการทองเที่ยว กลุมปโตรเคมี  กลุมอัญมณี  
การบริหารการจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และกลุมอาหาร 

สิทธิบัตร* หนังสือสําคัญที่คุมครองการประดิษฐคดิคนหรือการออกแบบผลิตภณัฑ ที่มี
ลักษณะตามทีก่ฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่เกีย่วกับการประดิษฐคิดคนหรอืการ
ออกแบบเพื่อใหไดส่ิงของ เครื่องใชหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เรา
ใชกันอยูในชวีติประจําวนั เชน การประดษิฐรถยนต โทรทัศน คอมพิวเตอร 
โทรศัพท หรือการออกแบบที่ไมซํ้าของเดิม เปนตน 

ที่มา : * สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2553 
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อํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค  

สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

 และยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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อํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 

สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน (มาตรา 10 , 28  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ,2546) โดยมีการแบงสวนราชการ ดังนี้ 

1.  สํานักอํานวยการ 
2.  สํานักความรวมมือ 
3.  สํานักติดตามและประเมนิผลการอาชีวศึกษา 
4.  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
5.  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
6.  สํานักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและวิชาชีพ 
7.  สํานักวิจยัและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
8.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
9.  หนวยตรวจสอบภายใน 
10. สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจดัตั้งหนวยงานภายในขึ้นในป 

2552 จํานวน 3 หนวยงาน และ ในป 2553 อีก 1 หนวยงาน ตามลําดับดงันี้ 
1. ศูนยการศกึษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต 
2. ศูนยพัฒนาสงเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
4. หนวยศึกษานิเทศก 

อํานาจหนาที่ของสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
สํานักติดตามและประเมนิผลการอาชีวศึกษา เปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 1.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
 2.  สงเสริมและประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 3.  ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

วิสัยทัศน  
 มุงพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการอาชีวศึกษาใหเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาการอาชีวศึกษาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
 การติดตามและประเมนิผลการอาชีวศึกษา 

1. การสงเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
2. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผล 
3. การเพิ่มประสทิธิภาพการติดตามและประเมินผล 
4. การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
5. การนิเทศใหคาํปรึกษา 
6. การรายงาน การเผยแพร การดําเนินงานการอาชีวศึกษา 

 

เปาประสงค 
 มีระบบการตดิตามและประเมินผลที่ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัย ครอบคลุม
และชัดเจนในการกําหนดนโยบายการวางแผนการบริหารจัดการ และการพัฒนาการจดัการอาชีวศกึษา 
และสนับสนนุการดําเนินงานของหนวยงานที่เกีย่วของ 
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ยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  

 วิสัยทัศน 
 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่ดีและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
  

 พันธกิจ  
1. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค 
3. สรางความเขมแข็งใหการอาชีวศึกษาดวยการสรางภาคีเครือขายความรวมมือใหทุก

ภาคสวนมีสวนรวม 

4. วิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 

5. สงเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตกําลังคนตาม
ความตองการของตลาดแรงงานใหสอดคลองกับอัตลักษณภูมิภาค 

 

เปาหมาย 
1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification Institute : VQI) 

2. มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

3. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานตอบสนอง
ความตองการดานกําลังคนของประเทศ 

4. มีการพัฒนาระบบการจางงานและกําหนดเงินเดือน/คาตอบแทนตามสมรรถนะ 

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

6. สรางภาคีเครือขายความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศเพื่อการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี โดยเนนการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

7. เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญ  

8. สรางภาคีเครือขายความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการใหมีคุณภาพ 

9. วิจัย พัฒนาสรางนวัตกรรม เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเชื่อมตอ 
การเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรการ/กลยทุธ 
1.1 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการโดยจดัใหมีระบบ

การพัฒนา และจัดตั้งสถาบนัการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   
1.2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคมทัง้ใน

ประเทศและภมูิภาคอาเซียน 
1.3 สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอนที่สามารถนําไปสู 

การเชื่อมโยงและถายโอนความรู การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง   
1.4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศกึษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
1.5 จัดตั้งสถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (VQI)   
1.6 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
1.7 เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศกึษา โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษาบริการสังคม 

ใหเกิดคานยิมในการเรยีนอาชีวศึกษา 
1.8 สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพือ่บมเพาะผูประกอบการรุนใหม 
1.9 พัฒนากําลังคนระดับกลางใหมีความรูและสมรรถนะไดมาตรฐาน 

KPI 
1. จํานวนสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพที่ไดรับการจดัตั้งจํานวน 1 แหง 
2. สาขาที่ไดมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพเพิ่มขึน้ 
3. สาขาวิชาที่พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น 
4. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพ

อิสระเพิ่มขึ้น 
5. มีระบบการจางงานและกําหนดเงินเดือน/คาตอบแทนตามสมรรถนะ 
6. จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเพิม่ขึ้น 
7. งบประมาณสาํหรับการพัฒนาบุคลากรไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
8. จํานวนครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาไมนอยกวาเกณฑทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของ

กําหนด (กคศ/ก.พ./คุรุสภา) 
9. เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศกึษาตอสามัญในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพกําลงัคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 
มาตรการ/กลยทุธ 

2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานในระดับสากล   
2.2 สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ 
2.3 สงเสริมเยาวชนที่มีสมรรถนะเปนเลิศใหมโีอกาสพัฒนาคุณภาพสูงสุด 
2.4 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ มีการพัฒนาคุณภาพและการแขงขันในเชิงคณุภาพ   
2.5 พัฒนาคณุภาพเยาวชนใหมีคณุธรรมจรยิธรรม  มีจิตอาสา  ใสใจกับสิ่งแวดลอม  กลาแสดงออก 

ในแนวทางที่เหมาะสม และมภีาพลักษณเปนที่ยอมรับของสงัคม   
KPI 

1. จํานวนนักเรียนนักศกึษาที่จบการศึกษาในแตละปเพิ่มขึน้ 
2. จํานวนของผูจบการศึกษาเมือ่เทียบกับจํานวนแรกเขาเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนของผูที่จบการศึกษามีงานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น 
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 
 
มาตรการ/กลยทุธ 

 

3.1 
 

สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
ทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวภิาค ี

3.2 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ใหเปนแหลงความรู และใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชนและ
สังคม 

3.3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงานสรางรายได 
3.4 จัดการศึกษาวชิาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุอยางทั่วถึงและ 

เสมอภาค 
3.5 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

KPI 
1. จํานวนสถานศึกษาที่ผานการรับรองผลการประเมินมาตรฐาน สมศ. 
2. จํานวนครั้งในการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาใหม ี

ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/กลยทุธ 

4.1 พัฒนาโครงสรางบริหารจัดการและกําหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใตกฎหมายระเบียบขอบังคับที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน       

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                           
4.3 กระจายอํานาจการบริหารจดัการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศกึษา 
4.4 สรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 
4.5 บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
4.7 พัฒนาระบบสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยดึหลัก 

ธรรมาภิบาล ทั้งสวนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา 
4.8 สรางความกาวหนาในวิชาชพี สรางขวัญกําลังใจ ใหบุคลากรทั้งสวนกลาง สถาบันการ

อาชีวศึกษา และสถานศึกษา 
4.9 พัฒนาระบบเครือขายการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

การจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ 
4.10 พัฒนากฎ ระเบียบที่เกีย่วของที่มุงประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

KPI 
1. จํานวนนักเรียนในระบบทวภิาคีเพิ่มขึ้น 
2. การฝกงานและการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนผูเรียนในวิธีการเทียบโอนความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น 
4. จํานวนสถานศึกษาที่รวมมอืจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
    
มาตรการ/กลยทุธ 

 

5.1 
 

พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ดานภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและผูเรียน   

5.2 พัฒนาการจดัการอาชีวศึกษาในระบบทวภิาคี   
5.3 พัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพโดยเชื่อมโยงความรวมมือทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชน 
5.4 สรางเครือขายความรวมมือทัง้ในและตางประเทศ ในการจัดการอาชีวศกึษาระดับนานาชาต ิ
5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
5.6 จัดตั้งกองทนุเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
5.7 ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งใหมีศูนยขอมูล 

กําลังคนดานอาชีวศึกษา 
KPI 

1. จํานวนภาคีเครือขายในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึ้น 
2. จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเพิม่ขึ้น 
3. จํานวนครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา 
4. จํานวนสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษา 
5. จํานวนครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทั้ง 3 ดาน 
6. จํานวนสถานศึกษาที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลใชในการจดัการดาน

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
7. มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชวีศึกษา 
8. มีศูนยขอมูลกจิกรรมดานอาชีวศึกษาใหบริการขอมูลที่เปนปจจุบันเชื่อถือได 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 
มาตรการ/กลยทุธ 

6.1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ 
6.2 นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคณุภาพการบริหาร 

จัดการเรียนการสอน   
6.3 ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนา 

สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 
6.4 สงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศกึษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวจิัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ

และระดับนานาชาต ิ
6.6 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาอาชีพสูสากล 

KPI 
1. จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่มีประโยชนทางวิชาชีพไปใชในงานการจัดการเรียน 

การสอน งานวิชาชีพ หรือใชประโยชนในชุมชน หรือสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย 
2. จํานวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงงานที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
3. จํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวจัิย นวัตกรรมที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร 

4. จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาดานการวิจัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 7  จัดการอาชวีศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 
 
มาตรการ/กลยทุธ 

 

7.1 
 

สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
7.2 พัฒนาการจดัการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพฒันา 

พิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต 
7.3 พัฒนาการจดัอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในพื้นที่ชายแดน และภูมิภาคอาเซียน 
7.4 ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม   
7.5 สงเสริม และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ 
7.6 สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อลดชองวางระหวางสังคม ตลอดถึงการสรางความเสมอภาคใน

สังคม 
KPI 

1. จํานวนสถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนโดยรวมมือกบัประเทศเพื่อนบาน 
2. จํานวนประชาชน เยาวชนในเขตพัฒนาชายแดนและเขตพฒันาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดรับบริการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ                           
3. จํานวนโครงการจัดอาชีวศกึษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาชายแดน 

และเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต 
4. จํานวนกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมในชุมชนดานการทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาแตละแหง 

 



   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ผลผลติ/โครงการเทยีบเทาผลผลติ งบประมาณ (บาท)

1. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจงัหวัด
ชายแดนภาคใต

163,790,000 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการศึกษาในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต

163.790.000

2. แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15 ป

5,571,492,800 โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการจดัการศกึษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

5,571,492,800

3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 16,449,042,400 ผลผลติที่ 1 ผูสําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 5,143,804,700

ผลผลติที่ 2 ผูสําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสงู

8,766,955,700

ผลผลติที่ 3 ผูรบับริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 1,239,323,900

โครงการที่ 1 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง เพื่อชุมชน 
(Fix-it center) และการพัฒนาระบบรองรบัและ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน               

570,800,000

โครงการที่ 2 โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร 60,306,500

โครงการที่ 3 โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดาน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบริการใน
สาขาบริการสุขภาพและการทองเทีย่ว ปโตรเคมี 
อัญมณี การบรหิารจดัการขนสงสินคาและ
พาณิชยนาวี และ  อาหาร

45,101,600

โครงการที่ 4 โครงการจดัตัง้สถาบันการอาชีวศึกษา 57,000,000

โครงการที่ 5 โครงการขับเคลือ่นการปฏริูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2

565,750,000

4. แผนงานวิจยัเพื่อพัฒนาประเทศ 99,940,700 ผลผลติที่ 1 ผลงานวจิยัเพื่อสรางองคความรู 18,970,700

ผลผลติที่ 2 ผลงานวจิยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 80,970,000

รวม 22,284,265,900 22,284,265,900



ผลผลิตและโครงการเทียบเทาผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลผลิต งบประมาณ
(บาท)

โครงการเทียบเทาผลผลิต งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5,143,804,700 โครงการที่ 1 โครงการพฒันาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

163.790.000

ผลผลิตที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8,766,955,700 โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสยีคาใชจาย 15 ป

5,571,492,800

ผลผลิตที่ 3 ผูรับการบริการฝกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,239,323,900 โครงการที่ 3 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง 
เพื่อชุมชน (Fix-it center)

570,800,000

ผลผลิตที่ 4 ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู

18,970,700 โครงการที่ 4 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร

60,306,500

ผลผลิตที่ 5 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

80,970,000 โครงการที่ 5 โครงการความรวมมือผลิตกําลังคน
ดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาค
การผลิตและบริการในสาขาบริการ
สุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี 
อัญมณี การบรหิารจัดการขนสงสินคา
และพาณิชยนาวี และ  อาหาร

45,101,600

โครงการที่ 6 โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 57,000,000

โครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2

565,750,000

รวม 15,250,025,000 7,034,240,900

รวมทัง้สิ้น 22,284,265,900



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวย

ตัวชี้วัด.../กิจกรรม นับ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น 22,346.2659  

แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 163.7900       

ตัวชี้วัด : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ คน 25,000           2,400          10,000         10,000           2,600           

             ดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในพื้นที่ คน 2,800             800             2,000             

             จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : จัดตั้งศูนยวิชาชีพในพื้นที่หางไกล ศูนย 6                    6                  

ตัวชี้วัด : ผูผานการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี รอยละ 100                100             100              100                100              

             คุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด

ตัวชี้วัด : นักเรียนระดับปวช.3 และปวส.2 ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 80                  80               80                80                  80                

กิจกรรม : พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ          

               จังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 5,417.7785    1,083.5557    1,625.3336    1,896.2225     812.6668       

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนไดรับการสนับสนุนการศึกษา คน 520,000         520,000         

             โดยไมเสียคาใชจาย

ตัวชี้วัด : ผูปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

            สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5,288.6547    957.9578       1,163.5040    1,851.0291     1,322.1637    

ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คน 200,170         200,170         

ตัวชี้วัด : จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด คน 520,000         520,000         

ตัวชี้วัด : ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด รอยละ 100                100             100              100                100              

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)                                             

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เ.ย.-มิ.ย..)



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวย

ตัวชี้วัด.../กิจกรรม นับ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)                                             

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เ.ย.-มิ.ย..)

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน รอยละ 80                  80               80                80                  80                

            ระยะเวลาที่กําหนด

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 8,903.5700    1,602.6426    1,958.7854    3,116.2495     2,225.8925    

ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คน 120,300         

ตัวชี้วัด : จํานวนผูเรียนการศึกษาระดับ ปวส. ทั้งหมด คน 241,780         

ตัวชี้วัด : ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด รอยละ 100                100             100              100                100              

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน รอยละ 80                  80               80                80                  80                

             ระยะเวลาที่กําหนด

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผลผลิตที่ 3 : ผูรับบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 1,239.3239    223.0783       272.6513       433.7634        309.8310       

ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนอาชีพ คน 537,000         53,700         134,250       187,950         161,100       

ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมมีคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 100                100             100              100                100              

             ตามที่หลักสูตรกําหนด

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 80                  80               80                80                  80                

             ที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด

กิจกรรม : จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น

โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 570.8000       57.0800         142.7000       199.7800        171.2400       

(Fix-it Center) และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน

ตัวชี้วัด : จัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ศูนย 1,200             120             300              420                360              

ตัวชี้วัด : ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ คน 6,000             600             1,500           2,100             1,800           

ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการจากศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน คน 120,000         12,000         30,000         42,000           36,000         

ตัวชี้วัด : จํานวนหมูบานที่รับบริการ หมูบาน 3,750             375             938              1,313             1,125           

กิจกรรม : ดําเนินการใหศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนเปนแหลงใหคําแนะนํา

ถายทอดความรูการซอมบํารุงแกประชาชนในชุมชนและยกระดับชางชุมชน



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวย

ตัวชี้วัด.../กิจกรรม นับ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)                                             

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เ.ย.-มิ.ย..)

โดยสถานศึกษาและภาคีเครือขาย

โครงการที่ 2 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 60.3065         10.8552         13.2674         21.1073          15.0766         

ตัวชี้วัด : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตร คน 90                  

ตัวชี้วัด : ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด รอยละ 100                100             100              100                100              

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 80                  80               80                80                  80                

             ภายในระยะเวลาที่กําหนด

กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาดานทักษะกระบวนการคิดและ

ประยุกตใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเปนฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ

โครงการที่ 3 : โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนอง 45.1016         4.5102           11.2754         15.7856          13.5305         

การผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยวปโตรเคมี อัญมณี

การบริหารจัดการขนสงสินคาและพานิชยนาวีลอาหาร

ตัวชี้วัด : จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวช. ใน 5 กลุม อุตสาหกรรม คน 1,000             1,000             

ตัวชี้วัด : จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. ใน 5 กลุม อุตสาหกรรม คน 500                500                

ตัวชี้วัด : มีสถานศึกษาเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนรวมกับ แหง 30                  30                  

สถานประกอบการใน 5 กลุม อุตสาหกรรมไมนอยกวา

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุม อุตสาหกรรม รอยละ 100                100                

มีคุณภาพตามหลักศูตรที่กําหนด

โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 57.0000         10.2600         12.5400         19.9500          14.2500         

ตัวชี้วัด : สถาบันอาชีวศึกษาที่ผานเกณฑการประเมิน แหง 19                  19                  

ตัวชี้วัด : รอยละของสถาบันการอาชีวศึกษาที่พรอมเปดหลักสูตรเทคโนโลยี รอยละ 100                100             100              100                100              

กิจกรรม : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิบรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 500.0000 50.0000 150.0000 175.0000 125.0000

ตัวชี้วัด : ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ คน 7,360             736             2,208           2,576             1,840           

             ภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูป

ตัวชี้วัด : จํานวนสถานประกอบการที่มีสวนในการจัดอาชีวศึกษา แหง 8,000             800             2,400           2,800             2,000           



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวย

ตัวชี้วัด.../กิจกรรม นับ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)                                             

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เ.ย.-มิ.ย..)

ตัวชี้วัด : จํานวนกลุมเปาหมายผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ รอยละ 80                  80               80                80                  80                

              ที่ไดรับองคความรูและขาวสาร

ตัวชี้วัด : จํานวนระบบบริหารจัดการครู ผูปกครองและสถานประกอบการ ระบบ 5                    5                  

             ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน รอยละ 100                100             100              100                100              

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม

แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 18.9707 1.8971 2.8456 3.7941 10.4339

ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานโครงการเพื่อสรางองคความรู โครงการ 84                  

ตัวชี้วัด : รอยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย รอยละ 100                100             100              100                100              

ตัวชี้วัด : รอยละของผลงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา รอยละ 70                  70               70                70                  70                

             ที่กําหนดตามแผนงานวิจัย

กิจกรรม : วิจัยเพื่อสรางองคความรูและเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 80.9700 14.5746 16.1940 32.3880 17.8134

ตัวชี้วัด :จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ชิ้นงาน 2,749             495             550              1,100             605              

ตัวชี้วัด :รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมที่มีคุณภาพ รอยละ 100                100             100              100                100              

ตามมาตรฐานที่กําหนด

ตัวชี้วัด : รอยละของสิ่งประดิษฐโดยนักศึกษาที่สามารถสรางผลงาน รอยละ 80                  80               80                80                  80                

ไดตามเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด : รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐไดยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รอยละ 30                  30               30                30                  30                

เพื่อใชประโยชนเชิงพาณืชย

กิจกรรม : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา,2553
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ตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก และเกณฑความสําเร็จขององคกร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ผลผลิต โครงการ  และยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ผลผลิต /ยุทธศาสตร/นโยบาย จํานวนตัวชี้วดั ลําดับท่ี 

ผลผลิต  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  18 1-18 

โครงการ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
               (โครงการเทียบเทาผลผลิต) 

 
21 

 
19-39 

ยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 27 40-66 

รวม 66  
 

ผลผลิต และโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ผลผลิต /โครงการ จํานวน
ตัวชี้วัด 

คา
น้ําหนัก 

ลําดับท่ี 

ผลผลิต   1-18 

ผลผลิตท่ี 1  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 30 1-4 

ผลผลิตท่ี 2  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.)  4 30 5-8 

ผลผลิตท่ี 3  ผูรับการบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชพีระยะสั้น   3 20 9-11 

ผลผลิตท่ี 4  ผลงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู   3 10 12-14 

ผลผลิตท่ี 5  ผลงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี     4 10 15-18 
รวม 18 100  

โครงการ   19-39 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 4 20 19-22 
โครงการที่ 2  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 

15  ป 
 

2 
 

20 
 

23-24 
โครงการที่ 3  โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

(Fix-it center)  
 

4 
 

30 
 

25-28 

 โครงการที่ 4  โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร   3 10 29-31 
โครงการที่  5  โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ 
สุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี  การบริหาร 
การจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร 

 
4 

 
10 

 
32-35 
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โครงการ 
 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

คา
น้ําหนัก 

ลําดับท่ี 

โครงการที่ 6   โครงการจดัตั้งสถาบันการอาชวีศึกษา - - - 
โครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  4 10 36-39 

รวม 21 100  

ยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
กลยุทธ   

จํานวน
ตัวชี้วัด 

คา
น้ําหนัก 

ลําดับท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานและเชื่อม 
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
9 
 

 
4 

 
20 

 
40-43 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 5 3 20 44-46 

ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยาง 
เสมอภาค 

 

5 
 

2 
 

20 
 

47-48 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง 
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
ใหมีประสิทธภิาพ 

 
10 

 
4 

 
10 

 
49-52 

ยุทธศาสตรท่ี 5  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 

7 
 

7 
 

10 
 

53-59 

ยุทธศาสตรท่ี 6  วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 

6 
 

4 
 

10 
 

60-63 

ยุทธศาสตรท่ี 7  จัดการอาชวีศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคง 
ของรัฐ 

 

6 
 

3 
 

10 
 

64-66 

รวม 48 27 100  
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คาน้ําหนักตัวช้ีวัด ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 
 ผลผลิต  
 ผลผลิตท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   30 
1 ผ 1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 10 
2 ผ 1.2 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด  10 
3  ผ 1.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่

หลักสูตรกําหนด 

5 

4 ผ 1.4 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5 

 ผลผลิตท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 30 
5 ผ 2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 10 
6 ผ 2.2 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด 10 
7 ผ 2.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดบั ปวส. มคีุณภาพมาตรฐานตาม 

ที่หลักสูตรกําหนด 

5 

8 ผ 2.4 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับปวส. ตามหลกัสูตรใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5 

 ผลผลิตท่ี 3  ผูรับการบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 20 
9 ผ 3.1 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ  10 
10 ผ 3.2 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพ

มาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
5 

11 ผ 3.3 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพฒันาอาชีพระยะส้ันตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

5 

 ผลผลิตท่ี 4  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู   10 
12  ผ 4.1 รอยละผลงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 5 
13 ผ 4.2 รอยละของโครงการวิจยัที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการวจิัย  3 
14 ผ 4.3 รอยละของผลงานโครงการวจิัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตามแผนงานวจิัย 
2 
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ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 

 ผลผลิตท่ี 5  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี    10 
15 ผ 5.1 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  3 
16 ผ 5.2 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนด 
3 

17 ผ 5.3 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหมโดยผูเรียนที่สามารถสรางผลงานได
ตามเวลาที่กําหนด            

3 

18 ผ 5.4 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมทีไ่ดยืน่คําขอสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย                 

1 

 โครงการ สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (โครงการเทียบเทาผลผลิต) 100 
 โครงการที่ 1 โครงการพฒันาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (เฉพาะ 

สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 18 แหง) 
20 

19 ค 1.1 รอยละของประชาชนเขตพัฒนาพิ เศษในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับบริการดานการอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพจากสถานศึกษา 

5 

20 ค 1.2 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึน้ของ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

5 

21 ค 1.3 รอยละของผูผานการอบรมวชิาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัดชายแดนภาคใต   มีคณุภาพมาตรฐาน
ตามหลักสูตรกําหนด 

5 

22 ค 1.4 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผานการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5 

 โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 20 
23 ค 2.1 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม

เสียคาใชจาย 

10 

24 ค 2.2 รอยละของผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการ
ที่ไดรับการสนบัสนุน 

10 
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 

 โครงการที่ 3 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชมุชน (Fix- it center) และ
การพัฒนาระบบรองรับ และตรวจสอบคุณภาพสนิคาชมุชน 

30 

25 ค 3.1 รอยละของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษาไดจดัตั้ง 10 
26 ค 3.2 รอยละของชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพี  10 
27 ค 3.3 รอยละของประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน 
5 

28 ค 3.4 รอยละของหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษา
ใหบริการ 

5 

 โครงการที่ 4 โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร 10 
29 ค 4.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานวทิยาศาสตร 4 
30 ค 4.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร

กําหนด 

4 

31 ค 4.3 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

2 

 โครงการที่ 5 โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยว  ปโตรเคมี  อัญมณี  

การบริหารการจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร 

10 

32 ค 5.1 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม   3 
33 ค 5.2 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม 3 
34 ค 5.3 รอยละของผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กําหนด 
2 

35 ค 5.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

2 

 โครงการที่ 6 โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
- - (ตัวช้ีวัดในระดับ สอศ.)  
 โครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 10 

36 ค 7.1 รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขดี
ความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 

3 

37 ค 7.2 รอยละของสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจดัอาชวีศึกษา 3 
38 ค 7.3 รอยละของผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับ 

องคความรูและขาวสาร 
2 
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 
39 ค 7.4 จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่

ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
2 

 ยุทธศาสตร สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของ     

ตลาดแรงงานและเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
20 

40 ย 1.1 รอยละของสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น 5 
41 ย 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ 

ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ 
5 

42 ย 1.3 รอยละของจํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 5 
43 ย 1.4 รอยละของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาไมนอยกวา

เกณฑที่หนวยงานที่เกีย่วของกําหนด (กคศ./ก.พ./คุรุสภา) 
5 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพกําลงัคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 20 
44 ย 2.1 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในแตละปเพิ่มขึ้น 10 
45 ย 2.2 รอยละของผูที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 5 
46 ย 2.3 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่

ทํางานในสถานประกอบการ 
5 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 20 
47 ย 3.1 จํานวนครั้งในการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และ

กรรมการบริหารสถานศึกษา 
10 

48 ย 3.2 รอยละของผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ  10 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
10 

49 ย 4.1 จํานวนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ                 3 
50 ย 4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3 

51 ย 4.3 ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 2 
52 ย 4.4 พัฒนาระบบประกันคณุภาพการอาชีวศึกษา 2 
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ 

10 

53 ย 5.1 รอยละของภาคีเครือขายในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึ้น 3 
54 ย 5.2 รอยละของครู และบุคลากรในสาขางานทีท่ําความรวมมอืไดรับการ

พัฒนาเพิ่มขึ้น  
2 

55 ย 5.3 รอยละของครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา 1 
56 ย 5.4 รอยละสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษา 1 
57 ย 5.5 รอยละของครู บุคลากร และผูเรียน ที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพพื้นฐาน

ทั้ง 3 ดาน 
1 

58 ย 5.6 มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชวีศึกษา 1 
59 ย 5.7 มีศูนยขอมูลกจิกรรมดานอาชีวศึกษาใหบริการขอมูลที่เปนปจจุบัน

เชื่อถือได 
1 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 
การอาชีวศึกษา 

10 

60 ย 6.1 จํานวน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐที่มีประโยชนทางวิชาชีพไปใชในงาน
การจัดการเรยีนการสอน งานวิชาชีพ หรือใชประโยชนในชุมชน หรือ
สามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย 

3 

61 ย 6.2 จํานวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพร
ในระดบัชาต ิ

3 

62 ย 6.3 รอยละของสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่ไดรับการจด 
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

2 

63 ย 6.4 รอยละของครู ที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัย  2 
 ยุทธศาสตรท่ี 7  จัดการอาชวีศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 10 

64 ย 7.1 รอยละของประชาชน เยาวชนในเขตพื้นทีช่ายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต ไดรับบริการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ 

4 

65 ย 7.2 รอยละของโครงการจัดอาชวีศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพในเขต
พื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต 

3 

66 ย 7.3 จํานวนกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมในชุมชนดานการทํานุ บํารุง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

3 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต และเกณฑความสําเร็จขององคกร 
เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ : ผูเรียนและประชาชนไดรับการศกึษาและพัฒนาทักษะวิชาชพีอยางมคีุณภาพได 

มาตรฐานตลอดชีวิต 
ผลผลิตท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   
กิจกรรม :  การจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.    
 

ตัวชี้วัดท่ี ผ 1.1 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามระเบียบ

กระทรวงศกึษาธิการวาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ปวช.  ป 2545 ปรับปรุง  2547   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน   

2. งานวางแผนและงบประมาณ  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

     (จํานวนผูเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถานศึกษา) 
2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554    

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 

กําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวช. รอยละ 90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวช. รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวช.รอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของ 

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 1.2 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด  

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด  หมายถึง จํานวนผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ปวช.  

1, 2  และ 3 ที่มีอยูจริง ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2554 เมื่อเทยีบกับเปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. 1, 2 
และ 3 ทั้งหมด ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน   

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. 1, 2 และ 3 ทั้งหมดที่สถานศกึษากําหนดในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554   
2.  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.1,2 และ 3 ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วนัที่ 10 มิถุนายน  2554  
 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   

                                        รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   
                                        รอยละ 90  ของเปาหมายทีก่ําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   
                                        รอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน   2554   
                                        รอยละ  70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด ที่มอียูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน   2554   
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากาํหนด              
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 1.3 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด หมายถึง 

   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีคุณภาพมาตรฐานตามที ่
    หลักสูตรกําหนด เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ของสถานศึกษา  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด  คือ  
   1.  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
         วาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ปวช.  ป 2545  ปรับปรุง  2547   
   2.  สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน   

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานวัดผลและประเมินผล 
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนดของ 

    สถานศึกษา  
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. ที่มคีุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 

                                               100   ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 
                                               90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 
                                               80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ  
                                               70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดเทากับ 
                                              หรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 1.4 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง

จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมเกิน 3 ปการศึกษาติดตอกนั) เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ทีส่ถานศึกษากําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานทะเบยีน   

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ไมเกนิ 3 ปการศึกษา 
     ติดตอกัน) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที ่

                                        กําหนดเทากับหรือมากกวา รอยละ80 ของเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา 
                                        ที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที ่
                                        กําหนดรอยละ 70 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที ่
                                        กําหนดรอยละ 60 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที ่
                                        กําหนดรอยละ 50 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที ่
                                        กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ40 ของเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา 
                                        ที่สถานศึกษากําหนด  
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ผลผลิตท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.)   
กิจกรรม  : การจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส.   

 
ตัวชี้วัดท่ี ผ 2.1 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามระเบียบ

กระทรวงศกึษาธิการ วาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ปวส.  ป 2546  ปรับปรุง 2547 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่สถานศึกษา
กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.งานทะเบยีน    

2.งานวางแผนและงบประมาณ   

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

     (จํานวนผูเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถานศึกษา) 
2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554    

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวส. รอยละ 90  ของเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวส. รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวส.รอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษา            
                                              กําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของ 
                                              เปาหมายที่สถานศกึษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 2.2 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด   

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด  หมายถึง จํานวนผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ปวส. 

1 และ 2 ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูเรียนระดับ ปวส. 1 
และ 2 ทั้งหมด ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน    

2. งานวางแผนและงบประมาณ   
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูเรียนระดับ ปวส. 1 และ 2 ที่สถานศึกษากําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. 1 และ 2 ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วนัที่ 10  มิถุนายน 2554  
 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   

                                        รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   
                                        รอยละ 90  ของเปาหมายทีก่ําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554   
                                        รอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด ที่มีอยูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน   2554   
                                        รอยละ  70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด ที่มอียูจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน   2554   
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากาํหนด              
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 2.3 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดบั ปวส. มคีุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวส. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด หมายถึง 

   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีคุณภาพมาตรฐานตามที ่
    หลักสูตรกําหนด เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ของสถานศึกษา  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด  คือ  
   1.  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
         วาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ปวส.  ป 2545  ปรับปรุง  2547   
   2.  สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน   

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานวัดผลและประเมินผล 
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนดของ 

   สถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวส. ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด ใน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 

                                               100   ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 
                                               90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ 
                                               80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดรอยละ  
                                               70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดเทากับ 
                                              หรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 2.4 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดบั ปวส. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กาํหนด หมายถึง  

จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมเกิน 2 ปการศึกษาติดตอกนั) เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. ทีส่ถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานทะเบยีน   

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.ที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ไมเกนิ 2 ปการศึกษา 
      ติดตอกัน) 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที ่

                                         กําหนดเทากับหรือมากกวา รอยละ80 ของเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา 
                                         ที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที ่
                                        กําหนดรอยละ 70 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที ่
                                         กําหนดรอยละ 60 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที ่
                                         กําหนดรอยละ 50 ของเปาหมายผูสําเร็จการศกึษาที่สถานศกึษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที ่
                                         กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ40 ของเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา 
                                         ที่สถานศึกษากําหนด  
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ผลผลิตท่ี 3  ผูรับการบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น   
กิจกรรม :  จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น   

 
ตัวชี้วัดท่ี ผ 3.1 
 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ  

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ หมายถงึ จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและ

พัฒนาอาชีพระยะสั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เปนการจัดการศกึษาในหลักสูตรระยะสั้นที่
ไดรับงบประมาณเทานัน้) เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชพีระยะสั้นที่
สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน 

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ 

      พ.ศ. 2554  
2. จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพรอยละ 100  ของ 

                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพรอยละ 90 ของเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพรอยละ80 ของ 
                                        เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                         
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพรอยละ70 ของ 
                                        เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ เทากับหรือนอยกวา   
                                        รอยละ 60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 3.2 
 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น(เปนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับ  

   งบประมาณเทานั้น)ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและ 
   พัฒนาอาชีพระยะสั้น ที่ผานเกณฑการประเมินตามระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนา 
   อาชีพระยะสั้นที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ.  2554  
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด คือ ผูฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น สําเร็จการฝกอบรมและ 
   พัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรและมีสมรรถนะตามรายวิชาหรือหลักสูตรที่ฝกอบรมที่สถานศึกษากําหนด   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบียน 

2. งานวางแผนและงบประมาณ 

3. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

4. แผนกวิชา 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่หลักสูตรกําหนดของ 

    สถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร 

                                         กําหนดรอยละ  100  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร 
                                         กําหนดรอยละ  90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร 
                                         กําหนดรอยละ  80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร 
                                         กําหนดรอยละ  70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร 
                                          กําหนดรอยละ  60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 3.3 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพฒันาอาชีพระยะส้ันตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพฒันาอาชีพระยะส้ันตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด หมายถึง จํานวนผูเรยีนที่สําเร็จการฝกอบรมและพฒันาอาชีพระยะส้ัน(เปนการจัดการศึกษาใน

หลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับงบประมาณเทานั้น) ตามหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับ
เปาหมายผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพฒันาอาชีพระยะส้ันตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบียน 

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
4. แผนกวิชา 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(เปนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับงบประมาณเทานั้น)ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

2. จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนดเทากับหรือมากกวารอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                        
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนดรอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                                   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
                                                   รอยละ 60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                                   
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนดรอยละ 50  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                                   
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผูเรียนที่สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ 40  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                      
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แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการ : พฒันาองคความรูและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ   
ผลผลิตท่ี 4  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู   
กิจกรรม : วิจัยเพื่อสรางองคความรู และเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน  

ตัวชี้วัดท่ี ผ 4.1 
 รอยละผลงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละผลงานโครงการเพื่อสรางองคความรู หมายถึง จาํนวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สราง 

องคความรูที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ผานความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ) และดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
เมื่อเทียบกับเปาหมายผลงานโครงการวิจยัเพื่อสรางองคความรูของสถานศึกษาที่คาดวาจะแลว
เสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผลงานโครงการวิจยัเพื่อสรางองคความรูที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่คาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
2. จํานวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มีจาํนวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สรางองคความรูที่แลวเสร็จ 

                                         รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีจาํนวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สรางองคความรูที่แลวเสร็จ 
                                         รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีจาํนวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สรางองคความรูที่แลวเสร็จ 
                                         รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีจํานวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สรางองคความรูที่แลวเสร็จ 
                                         รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีจาํนวนผลงานโครงการวิจัยเพือ่สรางองคความรูที่แลวเสร็จ 
                                         รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 4.2 
 รอยละของโครงการวิจยัที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการวจิัย 

  
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของโครงการวิจยัที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการวจิัย  หมายถึง จาํนวนผลงานโครงการวิจัย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ  เมื่อ
เทียบกับเปาหมายโครงการวจิัยที่สถานศึกษาคาดวาจะผานความเห็นชอบ 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายโครงการวิจัยทีส่ถานศึกษาเสนอของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

     ที่คาดวาจะผานความเหน็ชอบ 
2. จํานวนโครงการวิจยัที่ไดรับงบประมาณโดยผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
    วิจัยแหงชาติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มีจาํนวนโครงการวิจัยที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการวจิัย รอยละ 100  

                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                         
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีจาํนวนโครงการวิจัยที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการวจิัย รอยละ 90  
                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                         
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีจาํนวนโครงการวิจัยที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการวจิัย รอยละ 80 
                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                         
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีจํานวนโครงการวิจัยที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการวจิัย รอยละ 70  
                                          ของเปาหมายทีส่ถานศึกษากําหนด                                         
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีจาํนวนโครงการวิจัยที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการวจิัย   
                                          เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 43

ตัวชี้วัดท่ี ผ 4.3 
 รอยละของผลงานโครงการวจิัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผลงานโครงการวจิัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงานวิจัย หมายถึง 

จํานวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํหนดตามแผน
งานวิจยัในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายโครงการวจิัยที่สถานศึกษาจะ
ดําเนินการไดตามแผนงานวจิัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554                                               

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายโครงการวิจยัที่สถานศึกษาคาดวาจะดําเนนิการไดตามแผนงานวิจยัในปงบประมาณ 

    พ.ศ. 2554 
2. จํานวนผลงานโครงการวจิัยเพื่อสรางองคความรูที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     ตามแผนงานวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

                                        ที่กําหนด รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
                                        ที่กําหนด รอยละ 60  ของเปาหมายโครงการวจิัยสถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผลงานโครงการวจิัยที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
                                        ที่กําหนด รอยละ 50  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผลงานโครงการวจิัยท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
                                        ที่กําหนด รอยละ 40  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผลงานโครงการวจิัยที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
                                        ที่กําหนด เทากับหรือนอยกวารอยละ 30 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 
                                        กําหนด  
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ผลผลิตท่ี 5  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี    
กิจกรรม : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  
 
ตัวชี้วัดท่ี ผ 5.1 
 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหม หมายถงึ จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงาน

วิทยาศาสตรทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และทําสําเร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายสิ่งประดษิฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่จะทําสําเรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรที่สถานศึกษากําหนดทีจ่ะ 

ทําสําเร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2. จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรที่ทําสําเร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2554  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรทีท่ําสําเร็จ   

                                        รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรทีท่ําสําเร็จ     
                                        รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรทีท่ําสําเร็จ     
                                       รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรทีท่ําสําเร็จ     
                                       รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรทีท่ําสําเร็จ     
                                       รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 5.2 
 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  หมายถงึ จํานวน

ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับเปาหมายผลงาน
ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมที่มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของสถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

    ตามวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ ของสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. จํานวนสิ่งประดษิฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
    ตามวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ ของสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใช 

                          ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ รอยละ 100  ของเปาหมายที่ 
                          สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใช 
                          ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ  รอยละ 90  เปาหมายที่ 
                          สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร   ที่สามารถนําไปใช 
                           ประโยชนไดตาม วัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ รอยละ 80 เปาหมายที่ 
                          สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใช 
                           ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ รอยละ 70 เปาหมายที่ 
                          สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหรือโครงงานวิทยาศาสตร  ที่สามารถนําไปใช 
                          ประโยชนไดวัตถุประสงคและมีรายงานประกอบ รอยละ 60 เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 5.3 
 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหมโดยผูเรียนที่สามารถสรางผลงานไดตามเวลาที่กาํหนด            
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหมโดยผูเรียนที่สามารถสรางผลงานไดตามเวลาที่กาํหนด          

หมายถึง รอยละของสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถทํา 
เสร็จสมบูรณไดตามเวลาที่กาํหนด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกบัเปาหมายสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตรโดยผูเรียนที่สถานศึกษากําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายสิง่ประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร ที่ผูเรียนจะทําเสร็จสมบูรณตาม 

     กําหนดเวลา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตรที่ผูเรียนทําเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา  
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถ 

                                         สรางผลงานไดตามเวลาที่กําหนด เทากับหรือมากกวารอยละ 80 ของ 
                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถ 
                                         สรางผลงานไดตามเวลาที่กําหนด รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 
                                         กําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถ 
                                         สรางผลงานไดตามเวลาที่กําหนด รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 
                                         กําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถ 
                                         สรางผลงานไดตามเวลาที่กําหนด รอยละ 50 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 
                                         กําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ส่ิงประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูเรียนที่สามารถ 
                                         สรางผลงานไดตามเวลาที่กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ 40 ของ 
                                          เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ผ 5.4 
 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมไดยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนสิุทธิบัตร เพื่อใชประโยชน

เชิงพาณิชย                 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมไดยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย        

หมายถึง จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร จากการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ. 2554   
ไดดําเนินการสําเร็จ และไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับ
จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่ดําเนินการสําเร็จและจะยื่นคําขอสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  จากการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ไดดําเนินการ 

      สําเร็จและที่สถานศึกษาจะนําไปยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554      
2.  จํานวนสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ที่ดําเนินการ 
     สําเร็จใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของสถานศึกษา    

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่ไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตร 

                                        หรือสิทธิบัตร เทากับหรือมากกวารอยละ 30 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่ไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตร 
                                         หรือสิทธิบัตร  รอยละ 25 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่ไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตร 
                                         หรือสิทธิบัตร  รอยละ 20 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่ไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตร 
                                         หรือสิทธิบัตร    รอยละ 15 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและโครงงานวิทยาศาสตร  ที่ไดยื่นคําขออนุสิทธิบัตร 
                                         หรือสิทธิบัตร  เทากับหรือนอยกวารอยละ 10 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
 

 



 

ตัวช้ีวัดโครงการเทียบเทาผลผลิต และเกณฑความสําเรจ็ขององคกร 
เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  49

แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปาหมายการใหบริการที่ 1 : ประชาชนในจงัหวัดชายแดนใตไดรับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชพีอยางม ี

คุณภาพมาตรฐาน 
โครงการที่ 1 โครงการพฒันาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  
กิจกรรม :  พฒันาการอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตัวชี้วัดท่ี ค 1.1 
 รอยละของประชาชนเขตพัฒนาพิ เศษในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพจากสถานศึกษา 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของประชาชนเขตพัฒนาพิ เศษในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพจากสถานศึกษา หมายถึง จํานวนประชาชนเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดน
ภาคใตไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล  และพื้นที่ใน จังหวัดสงขลา 
4 อําเภอ ไดแกอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ที่ไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
จากสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับเปาหมายประชาชนที่ไดรับบริการดานการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายประชาชนที่ไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. 2554 
2. จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา โดยใชเงิน 
    งบประมาณ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ประชาชนที่ไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ รอยละ 100 ของเปาหมาย 

                                        ที่สถานศกึษากําหนด                                       
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ประชาชนไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  รอยละ 90 ของเปาหมาย 
                                        ที่สถานศกึษากําหนด                                                                             
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ประชาชนไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  รอยละ 80 ของเปาหมาย 
                                        ที่สถานศกึษากําหนด                                       
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ประชาชนไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ รอยละ 70 ของเปาหมาย 
                                        ที่สถานศกึษากําหนด                                       
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ประชาชนไดรับบริการดานการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เทากับหรือนอยกวา 
                                        รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                       
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ตัวชี้วัดท่ี ค 1.2 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึน้ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษ

จังหวดัชายแดนภาคใต 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึน้ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษ

จังหวดัชายแดนภาคใต หมายถึง รอยละของผูเรียนระดบั ปวช. และ ระดับ ปวส. ของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่เพิ่มขึ้นจากจาํนวน
ผูเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับเปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.ของ
สถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.งานทะเบยีน 

2.งานวางแผนและงบประมาณ 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ของสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

2.  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ของสถานศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554     
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา  

                                         เทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา  
                                         รอยละ 8 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา  
                                         รอยละ 6 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา  
                                         รอยละ 4 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา  
                                         เทากับหรือนอยกวารอยละ 2 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 1.3 
 รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัด  

  ชายแดนภาคใต   มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด หมายถึง รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ 
   หลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัดชายแดนภาคใต มีคุณภาพ 
   มาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายจํานวนผูเขารับการอบรม 
   วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา 
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด คือ 

1. สําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น 
2.  มีสมรรถนะตามรายวิชาหรือหลักสูตรที่ฝกอบรม 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบียน 

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
4. แผนกวิชา 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายจํานวนผูเขารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษาในปงบประมาณ 

     พ.ศ. 2554   
2.  จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 

                                         กําหนด รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
                                         กําหนด รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
                                         กําหนด รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
                                         กําหนด รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูผานการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
                                         กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 1.4 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษจังหวัด

ชายแดนภาคใตที่ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ผาน

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึงจํานวน ผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
เมื่อเทียบกับเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดวาจะผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน 

2. งานวัดผลและประเมินผล 
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สถานศึกษากําหนดวาจะผานการทดสอบ 

     มาตรฐานวชิาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2.  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมิน 

                                         มาตรฐานวิชาชีพ  เทากับและมากกวา รอยละ 80 ของเปาหมายที ่
                                         สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมิน 
                                         มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมิน 
                                         มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมิน 
                                         มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 50 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  ที่สอบผานการประเมิน 
                                         มาตรฐานวิชาชีพ เทากับและนอยกวา รอยละ 40 ของเปาหมายที ่
                                         สถานศึกษากําหนด 
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แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เปาหมายการใหบริการที่ 2  : ผูเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพไดรับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ 

ท่ีกําหนดไว 
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป  
กิจกรรม :  สนบัสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ค 2.1  
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรยีนระดับ ปวช. ท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย หมายถึงจํานวน 

ผูเรียนระดับ ปวช. ท้ังหมด ท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. ท้ังหมด ท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน  

2. งานการเงิน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. ทุกระดับช้ันของสถานศึกษาทั้งหมดที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษา 

     โดยไมเสียคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
2.  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ทุกระดับชั้นที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
     ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ใชขอมูล ณวันที่ 10 มิถุนายน 2554) 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 

                                         รอยละ 100  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                               
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
                                         รอยละ 90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
                                         รอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                               
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
                                         รอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                                             
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี  ค 2.2  
 รอยละของผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูปกครองผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 

หมายถึงจํานวนผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรบัการสนับสนุน 

เมื่อเทียบกับเปาหมายจํานวนผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. ที่สามารถลดคาใชจายตามรายการที่
ไดรับการสนบัสนุนของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน  

2. งานการเงิน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายจํานวนผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. ที่สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 

    การสนับสนุนของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

2. จํานวนผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนบัสนุน  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 

                                                     การสนับสนุนรอยละ 100  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 
                                                     การสนับสนุนรอยละ 90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 
                                                     การสนับสนุนรอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 
                                                     การสนับสนุนรอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูปกครองของผูเรียนระดับ ปวช. สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ 
                                                     การสนับสนุน เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60  ของเปาหมายที ่
                                         สถานศึกษากําหนด 
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาเหมายการใหบริการที่ 5 ประชาชนไดรับการบริการฝกอบรมและพัฒนาวชิาชพีเพื่อสรางรายไดให 

ตนเองเพิ่มขึ้น 
โครงการที่ 3 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชมุชน (Fix- it center) และการพัฒนาระบบรองรับ 
                      และตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน   
กิจกรรม :  ดําเนินการใหศูนยซอมสรางเพือ่ชุมชนเปนแหลงใหคําแนะนํา ถายทอดความรู การซอมบํารุงแก 
                  ประชาชนในชุมชนและยกระดับชางชุมชนโดยสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

 
ตัวชี้วัดท่ี ค 3.1 
 รอยละของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษาไดจดัตั้ง 

 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษาไดจดัตั้ง หมายถึง จาํนวนศนูยซอมสรางเพื่อ

ชุมชนที่สถานศึกษาไดจัดตั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับจาํนวนศนูยซอมสรางเพื่อ
ชุมชนที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายใหสถานศกึษาดําเนินการจัดตั้ง  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายจํานวนศนูยซอมสรางเพื่อชุมชนที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

    ใหสถานศึกษาดําเนนิการจัดตั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2. จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จัดตั้งไดจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จดัตั้งไดจริง รอยละ 100 

                                            ของเปาหมายที่สถานศกึษากาํหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จดัตั้งไดจริง รอยละ 90 
                                            ของเปาหมายที่สถานศกึษากาํหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จดัตั้งไดจริง รอยละ 80 
                                            ของเปาหมายที่สถานศกึษากาํหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จดัตั้งไดจริง รอยละ 70 
                                            ของเปาหมายที่สถานศกึษากาํหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่จดัตั้งไดจริง เทากับหรือ 
                                            นอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด 
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ตัวช้ีวดัที่ ค 3.2 
 รอยละของชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพี   

  
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพี  หมายถึงจํานวนชางชุมชน

ที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพ เมื่อเทียบกับจํานวนเปาหมายชางชุมชนที่ไดรับ
การยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพีโดยสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554    

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพีโดยสถานศึกษา  

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554    
2. จํานวนชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทักษะอาชพี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพรอยละ 

                                        100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                              
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพรอยละ 
                                        90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                          
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพรอยละ 
                                        80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                              
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพรอยละ 
                                        70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                              
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือและพัฒนาทกัษะอาชีพรอยละ 
                                        เทากับหรือนอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด                          
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ตัวชี้วัดท่ี ค 3.3 
 รอยละของประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน หมายถงึ จํานวน

ประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศนูยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทยีบกับเปาหมายประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชนที่สถานศึกษากําหนด 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษากําหนด 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
2.  จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวชิาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ในปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ 

                                          ชุมชน รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ 
                                          ชุมชน รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ 
                                          ชุมชน รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ 
                                          ชุมชน รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการวิชาชีพจากศูนยซอมสรางเพื่อ 
                                          ชุมชน เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษา 
                                          กําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 3.4 
 
 

รอยละของหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ หมายถึง จํานวนหมูบาน

ที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เมื่อเทียบกับ เปาหมายหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษากําหนด  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่สถานศึกษากําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554     

2.  จํานวนหมูบานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการได  
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554      

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนหมูบานทีศู่นยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 

                                         รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  จํานวนหมูบานทีศู่นยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 
                                         รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  จํานวนหมูบานทีศู่นยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 
                                         รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนหมูบานทีศู่นยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 
                                         รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนหมูบานทีศู่นยซอมสรางเพื่อชุมชนของสถานศึกษาใหบริการ 
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการที่ 3  ผูสําเร็จการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพีมีคุณภาพ  มาตรฐานมงีานทําและ 
                                            ดํารงชีวิตอยางมีความสุข                                                                                                           
โครงการที่ 4 โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร  
กิจกรรม : พฒันาขดีความสามารถผูเรียนดานทักษะ กระบวนการคิดและประยุกตใชความรูดาน 
                 วิทยาศาสตรเปนฐานในการพฒันาเทคโนโลยีวิชาชีพ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ค .4.1 
 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานวทิยาศาสตร 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรยีนที่ไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร หมายถึง จํานวนผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดาน

วิทยาศาสตร ภายใตโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ของสถานศึกษา 5 แหง ไดแก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(ชลบุรี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี  วิทยาลัยเทคนิค
พังงา  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อ
เทียบกับเปาหมายผูเรียนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตรของสถานศึกษา  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
  งานทะเบยีน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานวทิยาศาสตรของสถานศึกษา ในปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2554 ของสถานศึกษาตามโครงการฯ 
2.  จํานวนผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถานศึกษา 
     ตามโครงการฯ 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูเรยีนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตร รอยละ 100 ของเปาหมาย 

                                                 ท่ีสถานศึกษาตามโครงการฯ แตละแหงกําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  จํานวนผูเรยีนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตรรอยละ 90 ของเปาหมาย 
                                                 ท่ีสถานศึกษาตามโครงการฯ แตละแหงกําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  จํานวนผูเรยีนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตรรอยละ 80 ของเปาหมาย 
                                                 ท่ีสถานศึกษาตามโครงการฯ แตละแหงกําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูเรยีนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตรรอยละ 70 ของเปาหมาย 
                                                 ท่ีสถานศึกษาตามโครงการฯ แตละแหงกําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูเรยีนที่ไดรบัการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทากับหรือนอยกวา
                                                 รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษาตามโครงการฯ แตละแหงกําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 4.2  
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด หมายถึง จํานวนผูเรียนที่สําเร็จ 

   การศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ภายใตโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร   
   มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายจํานวนผูสําเร็จ 

   การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดของสถานศึกษาตามโครงการฯ (ถาไมมีผูสําเร็จ 
   การศึกษา สถานศึกษาไมตองปอนขอมูล) 
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด  คือ   
   1.   สําเร็จการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ปวช. ป 2545 
          ปรับปรุง  2547   

2. สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

3. ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.งานทะเบยีน 

2.งานวัดผลและประเมินผล 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายจํานวนผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดของสถานศึกษาตามโครงการฯ 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553)  
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดของสถานศึกษาตามโครงการฯ  ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 (สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553) 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนดรอยละ 100  

                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนดรอยละ 90  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนดรอยละ 80  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนดรอยละ 70  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนดเทากับหรือ 
                                     นอยกวารอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 4.3  
 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กาํหนด ภายใตโครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2554  เมื่อเทียบกบัเปาหมายผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดภายใตโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.งานทะเบยีน 

2.งานวัดผลและประเมินผล 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กาํหนดภายใตโครงการโรงเรียน 

    เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ําหนดภายใตโครงการโรงเรียน 
    เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ผูเรยีนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด เทากับหรือ 

                                         มากกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูเรยีนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 70  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเรยีนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ 60  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเรยีนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 50  
                                        ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเรยีนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด เทากับหรือ 
                                        นอยกวารอยละ 40 ของ เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการที่ 3  ผูสําเร็จการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพีมีคุณภาพมาตรฐาน มีงานทาํและ 

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
โครงการที่ 5 โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขา  

บริการสุขภาพและการทองเที่ยว  ปโตรเคมี  อัญมณี การบริหารการจัดการขนสงสนิคาและ
พาณิชยนาวี และอาหาร  

กิจกรรม   :  พฒันากระบวนการผลิตกําลงัคนโดยความรวมมือกับทุกฝายใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดท่ี ค 5.1 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม   

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวช.ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม หมายถึงจํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 

กลุมอุตสาหกรรม ของแตละสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมาย
ผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของแตละสถานศึกษา ในปงบประมาณ   พ.ศ. 2554   
 หมายเหตุ :  เฉพาะสถานศึกษาที่ไดรับงบประมาณของโครงการฯ   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานความรวมมือ  

2. งานทะเบยีน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา ในปงบประมาณ   พ.ศ. 2554   

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554    

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูเรียนระดับช้ัน ปวช.  ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา รอยละ  100   

                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูเรียนระดับช้ัน ปวช.  ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา รอยละ  80   
                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเรียนระดับช้ัน ปวช.  ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา รอยละ  70   
                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ผูเรียนระดับช้ัน ปวช.  ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา รอยละ  60   
                                         ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ผูเรียนระดับช้ัน ปวช.  ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษา เทากับหรือ
                                                       นอยกวา รอยละ 50  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 5.2 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม หมายถึง จํานวนผูเรียนระดับ ปวส.  

ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม ของแตละสถานศกึษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับเปาหมาย
ผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของสถานศึกษาในปงบประมาณ   พ.ศ. 2554   
หมายเหตุ : เฉพาะสถานศึกษาที่ไดรับงบประมาณของโครงการฯ  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.งานความรวมมือ  

2.งานทะเบยีน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมของแตละสถานศึกษา ในปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2554   
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมแตละสถานศึกษา ในปประมาณ พ.ศ. 2554    

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีจาํนวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม รอยละ  100  ของ 

                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีจาํนวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม รอยละ  90  ของ 
                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีจาํนวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม รอยละ  80  ของ 
                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีจาํนวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม รอยละ  70  ของ 
                                         เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีจํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม เทากับหรือนอยกวา 
                                                     รอยละ  60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 5.3 
 รอยละของผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลา ที่

กําหนด 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง 

จํานวนผูเรียนทั้งระดับ ปวช.และปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (ระดับ ปวช. ไมเกิน 3 ปการศึกษาติดตอกัน และ ระดับ ปวส. ไมเกิน 2 ปการศึกษาติดตอกัน) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. และปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมที่จะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดของสถานศึกษา 
หมายเหตุ : เฉพาะสถานศึกษาที่ไดรับงบประมาณของโครงการฯ  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบียน 

2. งานวัดผลและประเมินผล 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูเรียนระดับ ปวช. และปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     ภายในระยะเวลาที่กําหนดของสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2554   
2.  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 
     ระยะเวลาที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

                                          ที่กําหนดเทากับหรือมากกวา รอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
                                          ที่กําหนด รอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
                                          ที่กําหนด รอยละ 60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
                                          ที่กําหนด รอยละ 50  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ผูเรียนใน 5 กลุมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
                                          ที่กําหนดเทากับหรือนอยกวา รอยละ 40  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
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ตัวชี้วัดท่ี ค 5.4 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสตูรกําหนด 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 -  รอยละของผูสําเร็จการศกึษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสตูรกําหนด 

   หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐาน 
   ตามที่หลักสูตรกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูสําเร็จการศึกษา  
   ระดับ ปวช. และ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีคุณภาพมาตรฐานตามทีห่ลักสูตร 
   กําหนดของสถานศึกษา  
-  คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด  คือ  
   1.  สําเร็จการศึกษาตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ  วาดวยการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร   
         ปวช.  ป 2545  ปรับปรุง  2547  และ ปวส. ป 2546 ปรับปรุง 2547 
   2.  สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานทะเบยีน   

2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานวัดผลและประเมินผล 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีคุณภาพ 

     มาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
     ตามที่หลักสูตรกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 

                                         รอยละ  100  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
                                         รอยละ  90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
                                         รอยละ  80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
                                         รอยละ  70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรม มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด 
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ  60  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการที่ 7 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบใหมีคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีมุงเนน 
                                           คุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
โครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
กิจกรรม : พัฒนาคณุภาพการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม 

ชี้วัดที่ ค 7.1 
 รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูป

ในทศวรรษที่ 2 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ 2 หมายถึง จํานวนผูบริหาร ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใต
กระบวนการและแนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายผูบริหาร ครู
และบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 ของ
สถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานบุคลากร 

2. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูป 

    ในทศวรรษที่ 2 ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. จํานวนผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและแนวทางปฏิรูป 
    ในทศวรรษที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและ 

                                         แนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 รอยละ 100  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและ 
                                          แนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 รอยละ 90  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและ 
                                         แนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 รอยละ 80  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและ 
                                         แนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 รอยละ 70  ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถภายใตกระบวนการและ 
                                         แนวทางปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 รอยละ เทากับหรือนอยกวา 60  ของเปาหมาย 
                                         ที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 7.2  
 รอยละของสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจดัอาชวีศึกษา 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาหมายถึงจํานวนสถานประกอบการ 

ท่ีมีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา ตัวอยางเชน การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาในดานการฝก
ประสบการณอาชีพ/ศึกษาดูงาน/วิทยากร/งบประมาณ/วัสดุ อุปกรณ  รวมท้ังรวมพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา และเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูบรหิาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับเปาหมายจํานวนสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
3. งานความรวมมือ 
4. สาขาวิชา/สาขางาน 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายจาํนวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2.  จํานวนสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจดัอาชวีศึกษาของสถานศึกษาในปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษารอยละ 100 

ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา  รอยละ 90 

ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา  รอยละ 80 

ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา รอยละ 70 

ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนสถานประกอบการที่มสีวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาเทากับหรือ

นอยกวา รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 7.3  
 รอยละของผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร หมายถึง จํานวน

ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร ที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายจาก
หลากหลายชองทาง (รายงานการประชุม วารสาร อินเทอรเน็ต วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ SMS MMS 
ฯลฯ) เพื่อนําไปใชในพัฒนา/ปรับปรุง/สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เมื่อเทียบกับเปาหมายผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสารของ
สถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานบุคลากร 
3. งานประชาสัมพันธ 
4. งานปกครอง 
5. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
6. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
7. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8. สมาคมผูปกครองและครู 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. เปาหมายผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสารของสถานศึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. จํานวนผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 

                                               เทากับหรือมากกวา รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 
                                               รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 
                                               รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 
                                               รอยละ 50 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูบริหาร ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับองคความรูและขาวสาร 
                                               เทากับหรือนอยกวา รอยละ 40 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ค 7.4  
 จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 ระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับการพฒันาคุณภาพ หมายถึง 

กระบวนการ/วิธีการ ที่สถานศึกษานํามาใชในการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ครู ผูปกครอง
และสถานประกอบการ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา ระบบสารสนเทศ ระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนผูเรียน ระบบประกันคณุภาพภายใน ระบบเครือขายผูปกครอง ระบบการติดตาม
และประเมนิผล ระบบศูนยพฒันากําลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) เปนตน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาสถานศึกษา 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวางแผนและงบประมาณ 

2. งานบุคลากร 
3. งานครูที่ปรึกษา 
4. งานปกครอง 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ         

ที่ไดรับการพฒันาคุณภาพ เทากับหรือมากกวา 5 ระบบ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ 
                                         ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 4 ระบบ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ 
                                         ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 3 ระบบ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ 
                                         ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพ 2 ระบบ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  จํานวนระบบบริหารจัดการ ครู ผูปกครองและสถานประกอบการ 
                                         ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพเทากบัหรือนอยกวา 1 ระบบ 
 

 

 



 

 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร และเกณฑความสําเร็จขององคกร 

เพื่อการพฒันาระบบบริหารการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเชื่อมตอ 
                           การเรียนรูตลอดชีวิต 
 

  

กลยุทธที่ 1.1   
 

พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการโดยจดั
ใหมีระบบการพัฒนา และจัดตั้งสถาบันการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

 กลยุทธที่ 1.2   พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม
ทั้งในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 

 กลยุทธที่ 1.3   สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอนที่สามารถนําไปสู
การเชื่อมโยงและถายโอนความรู การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง   

 กลยุทธที่ 1.4   สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศกึษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 1.5   จัดตั้งสถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (VQI)   

 กลยุทธที่ 1.6   จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  

 กลยุทธที่ 1.7   เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศกึษา โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษาบริการสังคม
ใหเกิดคานยิมในการเรยีนอาชีวศึกษาตอสามัญ 60 : 40 

 กลยุทธที่ 1.8   สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพือ่บมเพาะผูประกอบการรุนใหม 

 กลยุทธที่ 1.9   พัฒนากําลังคนระดับกลางใหมีความรูและสมรรถนะไดมาตรฐาน 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 1.1  
 รอยละของสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น หมายถึง จํานวนสาขาวิชา 

ที่สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับรายวิชา โดยเพิ่มเติมคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในแตละทองถ่ินใหทันสมัย รวมทั้ง
การเพิ่มมาตรฐานรายวิชาใหสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูที่มุงเนน
สมรรถนะในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปดสอนทั้งหมด  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. สาขาวิชา/สาขางาน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศกึษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 100  

                                        ของสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 90 
                                            ของสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 80  
                                         ของสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 70 
                                         ของสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษาทั้งหมด  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเทากับหรือ 
                                              นอยกวา รอยละ 60 ของสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษาทัง้หมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 1.2 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ 

หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2554 ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ 
ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทียบกับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

2. งานทะเบยีน 
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

2.  จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ 
     ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/       

ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ เทากับหรือมากกวารอยละ 90 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/      
ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระรอยละ 80  ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/      
ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระรอยละ 70 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/      
ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระรอยละ 60 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/      
ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระเทากับหรือนอยกวา รอยละ 50 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 1.3 
 รอยละของจํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการพฒันาเพิ่มขึ้น หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับ 

การพัฒนาองคความรู ซ่ึงไดแก ศกึษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่สอดคลองกับหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยใชทั้งเงนิงบประมาณ  เงินรายไดสถานศึกษา หรืออ่ืนๆ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับจํานวนครูและบุคลากรของสถานศึกษาทั้งหมด  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานบุคลากร  

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการพฒันาองคความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรู เทากบัหรือมากกวา   

รอยละ 90  ของกับจํานวนครแูละบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูรอยละ 80 ของ

จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูรอยละ 70 ของ

จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูรอยละ 60 ของ

จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนครูและบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเทากบัหรือนอยกวา 

รอยละ 50  ของจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 1.4 
 รอยละของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาไมนอยกวาเกณฑที่หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนด (กคศ./ก.พ./คุรุสภา) 
 

คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาไมนอยกวาเกณฑที่หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนด (กคศ./ก.พ./คุรุสภา) หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพฒันาโดยการ
ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่สอดคลองกับหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 
ตอคนตอป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับจํานวนครูและบุคลากรในสถานศกึษา
ทั้งหมด 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานบุคลากร 

2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพฒันาไมนอยกวา20 ช่ัวโมงตอคนตอป 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา20 ช่ัวโมง 

                                         ตอคนตอป  เทากับหรือมากกวารอยละ 90 ของจํานวนครูและบุคลากรใน 
                                         สถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา20 ช่ัวโมง 
                                         ตอคนตอปรอยละ 80 ของจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา20 ช่ัวโมง 
                                         ตอคนตอปรอยละ 70 ของจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา20 ช่ัวโมง 
                                         ตอคนตอปรอยละ 60 ของจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา20 ช่ัวโมง 
                                         ตอคนตอปรอยละ 50 ของจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพกําลงัคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 

  

กลยุทธที่ 2.1   
 

ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานในระดับสากล   
 กลยุทธที่ 2.2   สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ 

 กลยุทธที่ 2.3   สงเสริมเยาวชนที่มีสมรรถนะเปนเลิศใหมโีอกาสพัฒนาคุณภาพสูงสุด 

 กลยุทธที่ 2.4   สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ มีการพัฒนาคุณภาพและการแขงขันใน 
เชิงคุณภาพ   

 กลยุทธที่ 2.5   พัฒนาคณุภาพเยาวชนใหมีคณุธรรมจรยิธรรมมีจิตอาสา ใสใจกับสิ่งแวดลอม 
กลาแสดงออกในแนวทางทีเ่หมาะสม และมภีาพลักษณเปนที่ยอมรับของสงัคม   
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ตัวชี้วัดท่ี ย 2.1 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในแตละปเพิ่มขึ้น 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในแตละปเพิ่มขึ้น หมายถึง  จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ทุกหลักสูตร (ปวช., ปวส., ปทส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาทกุหลักสูตร (ปวช., ปวส., ปทส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานทะเบยีน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (ปวช., ปวส., ปทส.)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2.  จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (ปวช., ปวส., ปทส.)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

                                         เพิ่มขึ้นเทากับหรือมากกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
                                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เพิ่มขึ้นรอยละ 4  ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพิ่มขึ้นเทากับหรือนอยกวารอยละ 1  ของจํานวนผูเรียนทีสํ่าเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 2.2 
 รอยละของผูที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึน้ 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึน้ หมายถึง จํานวนของผูที่

สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับ
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ปในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนของผูที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

2.  จํานวนของผูที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป ในปงบประมาณพ.ศ. 2554      
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น 

                                              เทากับหรือมากกวา รอยละ 5 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  จํานวนของผูสําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น      

รอยละ 4   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น       

รอยละ 3 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น       

รอยละ 2 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนของผูสําเร็จการศึกษามงีานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น 
                                         เทากับหรือนอยกวา รอยละ 1 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 2.3 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ทาํงานใน 

สถานประกอบการ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ทาํงานใน 

สถานประกอบการ หมายถงึ ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตีอผูสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ทํางานในสถานประกอบการในดานความรู ดานทักษะ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา โดยใชแบบประเมิน   
5  ระดับ ของ LIKERT 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

2. งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดานของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน

ในสถานประกอบการ  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ เทากับหรือมากกวา 4.51  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการเทากับ 3.51  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการเทากับ 2.51  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการเทากับ 1.51  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ เทากับหรือนอยกวา 1.50  
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

 

  

กลยุทธที่ 3.1 
 

สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่ 
หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาค ี

 กลยุทธที่ 3.2   พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ใหเปนแหลงความรู และใหบริการทางวิชาชีพแก
ชุมชนและสังคม 

 กลยุทธที่ 3.3   สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงานสรางรายได 

 กลยุทธที่ 3.4   จัดการศึกษาวชิาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุอยางทั่วถึง 
และเสมอภาค 

 กลยุทธที่ 3.5   สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 3.1 
 จํานวนครั้งในการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 จํานวนครั้งในการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของสถานศึกษา หมายถึง จาํนวนครั้งของการประชุมประชาคมอาชีวะ อยางนอย 1 คร้ัง /ป 
กรรมการวิทยาลัย อยางนอย 1 คร้ัง/ป  และกรรมการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา  อยาง
นอย 1 คร้ัง/ภาคเรียน  เพื่อปรึกษาหารือและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวางแผนและงบประมาณ 

2. งานบริหารงานทั่วไป 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวนครั้งในการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตามคําอธิบายตัวช้ีวดั)  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 

                                        สถานศึกษาเทากบัหรือมากกวา  5  ครั้ง 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 
                                        สถานศึกษาเทากบัหรือมากกวา  4  ครั้ง 
ระดับคะแนน 3 หมายถึงมีการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 
                                        สถานศึกษาเทากบัหรือมากกวา  3 คร้ัง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 
                                        สถานศึกษาเทากบัหรือมากกวา  2  ครั้ง 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการประชุมประชาคมอาชีวะ กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 
                                        สถานศึกษาเทากบัหรือนอยกวา  1  ครั้ง 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 3.2 
 รอยละของผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ  
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอน

ประสบการณ ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกบัเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวางแผนและงบประมาณ 

2. งานทะเบยีน 
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายของผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทยีบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา 

                                         รอยละ 100 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทยีบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา 
                                         รอยละ 90 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทยีบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา 
                                         รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทยีบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา 
                                         รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนผูเรียนโดยวิธีการเทยีบโอนประสบการณ ของสถานศึกษา 
                                         เทากับและมากกวารอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
                             ใหมีประสิทธิภาพ 
 

  

กลยุทธที่ 4.1   
 

พัฒนาโครงสรางบริหารจัดการและกําหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใตกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน       

 กลยุทธที่ 4.2   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                           

 กลยุทธที่ 4.3   กระจายอํานาจการบริหารจดัการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศกึษา 

 กลยุทธที่ 4.4   สรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 

 กลยุทธที่ 4.5   บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั มีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 4.6   พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การอาชีวศึกษา 

 กลยุทธที่ 4.7  พัฒนาระบบสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล ทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 4.8   สรางความกาวหนาในวิชาชพี สรางขวัญกําลังใจ ใหบุคลากรทั้งสวนกลาง สถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 4.9  พัฒนาระบบเครือขายการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 4.10  พัฒนากฎ ระเบียบที่เกีย่วของที่มุงประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี ย 4.1  
 จํานวนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ                           
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  หมายถึง ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา  ที่สามารถนําขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็วถูกตองและเปนปจจุบันประกอบดวย    
1 .  ระบบขอมูลพ้ืนฐาน  8   ประเภท  ไดแก  บุคลากร   ผูเรียน  อาคารสิ่งกอสราง  ครุภัณฑ  งบประมาณ   
     สถานประกอบการ  หลักสูตรและแผนการเรียน  และขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม      
2.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
3.  ระบบศูนยกําลังคนอาชวีศึกษา   
4.  ระบบงานทะเบียน   
5.  ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ (R-Scorecard)    
6.  ระบบ GFMIS/Excel Loader  
7.  ระบบ RMS (ระบบบริหารจัดการดานบุคลากร  ดานสารบรรณ และ ดานการดูแลผูเรียน) 
8.  ระบบ e-Student Loan (กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา : กยศ.) 
9.  เว็บไซตของสถานศึกษา    
10.  ระบบอื่น ๆ  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานศูนยขอมลูและสารสนเทศ 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สถานศึกษานํามาใชในการบริหารจัดการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554                      
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 8 ระบบ    

ระดับคะแนน 4 หมายถึง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 7 ระบบ    
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  6 ระบบ    
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  5 ระบบ    
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  4 ระบบ    
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ตัวชี้วัดท่ี ย 4.2 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่ใชสําหรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ บุคลากรในสถานศกึษาที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษามีความพึงพอใจ  
โดยใชแบบประเมิน 5 ระดบั ของ LIKERT              

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 สอบถามบุคลากรในสถานศกึษาทุกกลุมที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา                    

 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาทุกกลุมที่มีตอประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ 

                                                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา อยูในระดับ 4.51  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ 
                                                ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  อยูในระดับ 3.51   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ 
                                                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  อยูในระดับ 2.51  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ 
                                                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา อยูในระดับ 1.51  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ 
                                                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  อยูในระดับ 1.00           
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ตัวชี้วัดท่ี ย 4.3 
 ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ หมายถึง สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่ม ี

คุณสมบัติ ดังนี้  
1.  วัตถุประสงคในการดําเนนิงานสอดคลองตามภารกิจของสถานศึกษา 
2.  สามารถคนหาความเสี่ยงตางๆ ที่อาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
3.  สามารถลดระดับความเสีย่งได    
4.   สามารถกําหนดกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให 
      อยูในระดบัที่ยอมรับได 
5.   สามารถลดตนทุนหรือคาใชจายใหไมสูงกวาประโยชนที่ไดรับจากการมีกิจกรรมควบคุม 
6.   มีแผนการควบคุมภายในที่สามารถนํามาใชในกิจกรรมการควบคุมภายในได 
 7.  มีการติดตามและประเมนิผลกิจกรรมการควบคุมภายใน 
 8.  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (เดือนธันวาคมของทุกป) 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ฝายแผนงานและความรวมมอื 
3. ฝายพัฒนากจิการนักเรยีนนกัศึกษา 
4. ฝายวิชาการ 
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาที่สงตามกําหนดเวลา 

  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 8 ขอ 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 7 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 6 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 5 ขอ  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการเทากับหรือนอยกวา 4 ขอ 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 4.4 
 พัฒนาระบบประกันคณุภาพการอาชีวศึกษา 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 พัฒนาระบบประกันคณุภาพการอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษามกีารพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา ระดับสถานศึกษา และระดับแผนกวชิา/สาขาวิชา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ประกันคณุภาพใหเกิดประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ ดังนี ้ 
 1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.  จัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา  
 3.  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
 4.  จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5.  จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 6.  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 7.  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (โดยนําผลจากการประเมินคุณภาพภายใน 
      มาเปนแนวทางในการพฒันา) 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.  งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.  แผนกวิชา  
 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาในระดับสถานศึกษาและระดับแผนก

วิชา 
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 7 ขอ 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 6 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 5 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการ 4 ขอ  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินการเทากับหรือนอยกวา 3 ขอ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาทั้งในและตางประเทศ    

 

  

กลยุทธที่ 5.1   
 

พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ดานภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการของผูบริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และผูเรียน   

 กลยุทธที่ 5.2   พัฒนาการจดัการอาชีวศึกษาในระบบทวภิาคี   

 กลยุทธที่ 5.3   พัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพโดยเชื่อมโยงความรวมมือ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 กลยุทธที่ 5.4   สรางเครือขายความรวมมือทัง้ในและตางประเทศ ในการจัดการอาชีวศกึษาระดับ
นานาชาต ิ

 กลยุทธที่ 5.5   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 

 กลยุทธที่ 5.6   จัดตั้งกองทนุเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 กลยุทธที่ 5.7  ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งใหม ี
ศูนยขอมูลกําลังคนดานอาชวีศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.1 
 รอยละของภาคีเครือขายในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึ้น 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของภาคีเครือขายในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึ้น หมายถึง จํานวนภาคีเครือขายทั้งใน

ประเทศ /ตางประเทศที่สถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือเพิ่มขึน้จากปงบประมาณ พ.ศ. 
2553   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานความรวมมือ  

2. งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
3. งานบริหารงานทั่วไป 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. จํานวนภาคเีครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. จํานวนภาคเีครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ภาคีเครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึน้ เทากับหรือมากกวา 

                                        รอยละ 25  ของจํานวนภาคีเครอืขายของสถานศึกษาทั้งหมด   
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ภาคีเครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึน้ รอยละ 20  ของจํานวน 
                                        ภาคีเครือขายของสถานศึกษาทัง้หมด   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ภาคีเครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึน้ รอยละ 15  ของจํานวน 
                                        ภาคีเครือขายของสถานศกึษาทัง้หมด   
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ภาคีเครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึน้ รอยละ 10  ของจํานวน 
                                        ภาคีเครือขายของสถานศึกษาทัง้หมด    
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ภาคีเครือขายทั้งในประเทศ/ตางประเทศเพิ่มขึน้ รอยละ 5  ของจํานวน 
                                        ภาคีเครือขายของสถานศึกษาทัง้หมด     
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.2 
 รอยละของครู และบุคลากรในสาขางานทีท่ําความรวมมอืไดรับการพฒันาเพิ่มขึ้น  
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของครู และบุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น หมายถึง  จํานวนครู และ

บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือกับสถานประกอบการไดรับการพัฒนาองคความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554  เมื่อเทียบกับจํานวนครู และบุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือในสถานศึกษา  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. ฝายวิชาการ 

2. งานบุคลากร 
3. งานความรวมมือ 
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
5. งานบริหารงานทั่วไป 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวน ครูและบุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือของสถานศึกษาในปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2554 
2.  จํานวน ครูและบุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 
     องคความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง จํานวนครู และ บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือที่ไดรับการพัฒนาองคความรู 

                                         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทากับหรือมากกวารอยละ 90  ของจํานวน ครูและ 
                                         บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ครู และ บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือ ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเพิ่มขึ้น 
                                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอยละ 80 ของจํานวน ครูและบุคลากรในสาขางานที่ 
                                        ทําความรวมมือของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครู และ บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือ ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเพิ่มขึ้น 
                                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอยละ 70 ของจํานวน ครูและบุคลากรในสาขางานที่ 
                                        ทําความรวมมือของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ครู และ บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือ ที่ไดรับการพัฒนาในองคความรู 
                                        เพิ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอยละ 60 ของจํานวน ครูและบุคลากรใน 
                                        สาขางานที่ทําความรวมมือของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ครู และ บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือ ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเพิ่มขึ้น 
                                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทากับหรือนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน ครูและ 
                                       บุคลากรในสาขางานที่ทําความรวมมือของสถานศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.3 
 รอยละของครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา หมายถึงจํานวนครูฝก/ผูควบคุมการฝก

ในสถานประกอบการที่ทําความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไดรับการพัฒนา 
ตัวอยางเชน การฝกอบรม การสัมมนา  การนิเทศ ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับจาํนวนครูฝกในสถานประกอบการทั้งหมด
ที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

2. งานความรวมมือ 
3.  งานพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. จํานวนครูฝกในสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา  

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2. จํานวนครูฝกในสถานประกอบการที่ทําความรวมมือกบัสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา เทากับหรือมากกวา 

                                        รอยละ 50 ของจํานวนครูฝกในสถานประกอบการฯทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 45 ของจํานวน 
                                         ครูฝกในสถานประกอบการฯทัง้หมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 40 ของจํานวน 
                                        ครูฝกในสถานประกอบการฯทัง้หมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 35 ของจํานวน 
                                         ครูฝกในสถานประกอบการฯทัง้หมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ครูฝกในสถานประกอบการที่ไดรับการพัฒนา  เทากับหรือนอยกวา 
                                         รอยละ 30 ของจํานวนครูฝกในสถานประกอบการฯทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.4 
 รอยละสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษา 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษา หมายถึง หนวยงานของ

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและหนวยงาน/องคกร ทัง้ในและตางประเทศที่ลงนามความ
รวมมือทุกภารกิจกับสถานศกึษาในการจดัการอาชีวศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบ
กับจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทัง้หมด 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานความรวมมือ 

2. งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
3. งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 
4. งานบริหารงานทั่วไป 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทัง้หมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนหนวยงานที่ลงนามความรวมมือในการจดัอาชวีศึกษากับสถานศึกษา ในปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือเทากบัหรือมากกวารอยละ 10  

                                        ของจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษารอยละ 8  
                                        ของจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษารอยละ 6  
                                        ของจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษารอยละ 4  
                                        ของจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษาเทากับหรือ 
                                        นอยกวารอยละ 2  ของจํานวนหนวยงานที่ทําความรวมมือกับ 
                                        สถานศึกษาทั้งหมด  
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.5 
 รอยละของครู บุคลากร และผูเรียน ที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพพื้นฐานทั้ง 3 ดาน 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 - รอยละของครู บุคลากร และผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานครบทั้ง 3 ดาน หมายถึงจํานวนครู 

   บุคลากร และผูเรียนในระบบที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานดานภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี 
   และการบริหารจัดการครบทั้ง 3 ดาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับจํานวน ครู บุคลากรและ 
   ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาทั้งหมด  
-  การสื่อสาร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 3 ดาน  มีดังนี้ 

1. ดานภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ภาษาไทย  และ/ หรือ ภาษาตางประเทศ  
   2.  ดานเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณสารสนเทศ ทุกประเภท  
   3.  ดานการบริหารจัดการหมายถึงไดรับการพัฒนาศักยภาพ ตัวอยางเชนกิจกรรมชมรม การเขียนโครงการ 
        /โครงงาน  การเขียนแผนธุรกิจรายวิชาที่เกี่ยวของ 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานบุคลากร 

 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวน ครู บุคลากร และผูเรียนในระบบของสถานศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวน ครู บุคลากร และผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 
      ครบทั้ง 3 ดาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ครู บุคลากร ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  

                                         ครบทั้ง 3 ดาน เทากับหรือมากกวารอยละ 30  ของจํานวนครู บุคลากร ผูเรียน 
                                         ในระบบทั้งหมด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ครู บุคลากร ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  
                                         ครบทั้ง 3 ดาน รอยละ 25  ของจํานวนครู บุคลากร ผูเรียนในระบบทั้งหมด                     
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครู บุคลากร ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  
                                         ครบทั้ง 3 ดาน รอยละ 20  ของจํานวนครู บุคลากร ผูเรียนในระบบทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ครู บุคลากร ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  
                                         ครบทั้ง 3 ดาน รอยละ 15  ของจํานวนครู บุคลากร ผูเรียนในระบบทั้งหมด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ครู บุคลากร ผูเรียนในระบบของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  
                                        ครบทั้ง 3 ดาน เทากับหรือนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนครู บุคลากร ผูเรียน 
                                        ในระบบทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.6  
 มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชวีศึกษา 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 กองทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา หมายถงึ มีการจัดตั้งกองทุน มูลนิธิ  สมาคมครู-ผูปกครอง   

สมาคมศิษยเกา กิจกรรมสหการ กิจกรรมสหกรณ ฯลฯ ที่มีจุดประสงคใหการสนับสนุน 
การจัดอาชีวศกึษา  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ฝายพัฒนากจิการผูเรียน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ระดับคะแนนที่สถานศึกษาประเมินตนเองจากประเภทและจํานวนของทุนเพื่อพัฒนา 

การอาชีวศึกษาที่มีในสถานศึกษา  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศกึษาเทากับหรือมากกวา  5 ประเภท 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศกึษา  4  ประเภท 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศกึษา  3  ประเภท 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศกึษา  2  ประเภท 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศกึษาเทากับหรือนอยกวา  1  ประเภท 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 5.7 
 มีศูนยขอมูลกจิกรรมดานอาชีวศึกษาใหบริการขอมูลที่เปนปจจุบันเชื่อถือได 

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 ศูนยขอมูลกิจกรรมดานอาชวีศึกษาใหบริการขอมูลที่เปนปจจุบันเชื่อถือได หมายถึง แหลง

รวบรวมขอมลูดานการจัดการอาชีวศึกษา และกิจกรรม ประกอบดวย ขอมูลอาคารสถานที่  
ครุภัณฑ  บุคลากร  ผูเรียน  หลักสูตร  เศรษฐกิจ/สังคมของจังหวดั  สถานประกอบการ  
งบประมาณ ฯลฯ ที่ถูกตองและเปนปจจุบนั 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 ระดับคะแนนที่สถานศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑความสําเร็จขององคกร โดยพิจารณาจากการ

ใหบริการขอมลูที่เปนปจจุบนัและเชื่อถือได 
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีศนูยขอมูลกิจกรรมดานอาชีวศึกษาที่สามารถใหบริการขอมูลเปน 

                                        ปจจุบันและเชื่อถือได เทากับหรือมากกวา 8  ประเภท 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีศนูยขอมูลกิจกรรมดานอาชีวศึกษาที่สามารถใหบริการขอมูลเปน 
                                        ปจจุบันและเชื่อถือได 7  ประเภท 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีศูนยขอมูลกิจกรรมดานอาชีวศึกษาที่สามารถใหบริการขอมูลเปน 
                                        ปจจุบันและเชื่อถือได  6  ประเภท 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีศนูยขอมูลกิจกรรมดานอาชีวศึกษาที่สามารถใหบริการขอมูลเปน 
                                        ปจจุบันและเชื่อถือได 5  ประเภท 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีศนูยขอมูลกิจกรรมดานอาชีวศึกษาที่สามารถใหบริการขอมูลเปน 
                                        ปจจุบันและเชื่อถือได เทากับหรือนอยกวา 4  ประเภท  
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ยุทธศาสตรท่ี 6  วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชวีศึกษา 

 

 กลยุทธที่ 6.1   พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 6.2   นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคณุภาพการบริหาร 
จัดการเรียนการสอน   

 กลยุทธที่ 6.3   ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนา
สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

 กลยุทธที่ 6.4   สงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญา 
การอาชีวศึกษา 

 กลยุทธที่ 6.5   พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวจิัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษา   
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาต ิ

 กลยุทธที่ 6.6   สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาอาชีพ    
สูสากล 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 6.1 
 จํานวน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐที่มีประโยชนทางวิชาชีพไปใชในการจดัการเรียนการสอน งาน

วิชาชีพ หรือใชประโยชนในชุมชน หรือสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 จํานวน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐที่มีประโยชนทางวิชาชีพไปใชในการจดัการเรียนการสอน งาน

วิชาชีพ หรือใชประโยชนในชุมชน หรือสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย หมายถึง จํานวน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มปีระโยชนทางวิชาชีพ รวมทั้งส่ือโครงงานวิทยาศาสตร ที่ไปใช 
ในการจดัการเรียนการสอน งานวิชาชีพ หรือใชประโยชนในชุมชน หรือสามารถนําไปตอยอด
เชิงพาณิชยของสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

2. งานสื่อการเรียนการสอน 
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
4. แผนกวิชา 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสู ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯเทากับหรือ

                                          มากกวา 12 ช้ิน  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯ 10 ช้ิน 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯ 8 ช้ิน  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯ 6 ช้ิน 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่มีประโยชนทางวิชาชีพฯ เทากับหรือ
                                          นอยกวา  4  ช้ิน 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 6.2 
 จํานวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 จํานวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ หมายถึง 

จํานวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ที่ไดรับการคัดเลอืกเพื่อไปนําเสนอหรือจัดแสดง หรือ
แขงขันหรือประกวด ในระดับชาต ิ 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

2. งานสื่อการเรียนการสอน 
3. สาขางาน / สาขาวิชา  
4. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวน งานวจิัย ส่ิงประดษิฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อไปนําเสนอหรือจัด

แสดง หรือแขงขันหรือประกวดระดับชาต ิ
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติจํานวน เทากับหรือมากกวา  4 ช้ิน   
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติจํานวน 3 ช้ิน  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ จํานวน 2  ช้ิน  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ จํานวน 1 ช้ิน  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมมี งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โครงการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ  
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ตัวชี้วัดท่ี ย 6.3 
 รอยละของสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หมายถึง 

จํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวจิัย นวัตกรรมที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  เมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

2. สาขาวิชา/สาขางาน  
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1. จํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวจิัย นวัตกรรมที่สถานศึกษาทําสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

2. จํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวจิัย นวัตกรรมที่ไดยืน่คําขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรใน 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่ยื่นคําขอไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/ 

                                        สิทธิบัตร เทากับหรือมากกวา รอยละ 20 ของจํานวนสิ่งประดิษฐ  
                                        ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่ยื่นคําขอไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/ 
                                        สิทธิบัตร รอยละ 15  ของจํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
                                        ที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่ยื่นคําขอไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/ 
                                        สิทธิบัตร รอยละ 10 ของจํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
                                        ที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่ยื่นคําขอไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/ 
                                        สิทธิบัตร รอยละ 5 ของจํานวนสิ่งประดิษฐ ผลงานวิจยั นวตักรรม 
                                        ที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่ยื่นคําขอไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/ 
                                        สิทธิบัตร เทากับหรือนอยกวารอยละ 4  ของจํานวนสิ่งประดิษฐ  
                                        ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่สถานศึกษาทําสําเร็จ 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 6.4 
 รอยละของครู ที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัย  

 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 รอยละของครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัย หมายถึง จาํนวนครู ของสถานศึกษา  ที่ไดรับการ

พัฒนาดานการวิจัย ดวยการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน หรือมีผลงานวิจยัจากการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับจํานวนครูของสถานศึกษาทั้งหมด 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

2. งานบุคลากร 
3. งานบริหารงานทั่วไป 

ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนครูของสถานศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.  จํานวนครูของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทากับ 

                                        หรือมากกวารอยละ 75  ของจํานวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
                                        รอยละ 65 ของจํานวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
                                        รอยละ 55 ของจํานวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
                                        รอยละ 45 ของครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ครูที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
                                        เทากับหรือนอยกวารอยละ 35  ของจํานวนครทูั้งหมดในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 7  จัดการอาชวีศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

 

  

กลยุทธที่ 7.1   
 

สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข   

 กลยุทธที่ 7.2   พัฒนาการจดัการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน 
 และเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัชายแดนใต 

 กลยุทธที่ 7.3   พัฒนาการจดัอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในพื้นที่ชายแดน และ
ภูมิภาคอาเซียน 

 กลยุทธที่ 7.4   ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม   

 กลยุทธที่ 7.5   สงเสริม และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ 

 กลยุทธที่ 7.6   สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อลดชองวางระหวางสังคม ตลอดถึงการสราง 
ความเสมอภาคในสังคม 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 7.1  
 รอยละของประชาชน เยาวชนในเขตพื้นทีช่ายแดน และเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดรับบริการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 - รอยละของประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ 

   อาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ หมายถึง จํานวนประชาชน เยาวชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ  
   และในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก พ้ืนที่ในจังหวัดยะลา ปตตานี สตูล  นราธิวาส และพื้นที่ 
   จังหวัดสงขลา 4 อําเภอ ไดแก  อําเภอจะนะ  นาทวี สะบายอย และเทพา ไดรับการสงเสริมพัฒนาและ 
   ฝกอบรมวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทียบกับเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดจากการใชทั้งเงิน 
   งบประมาณ เงินรายไดของสถานศึกษาและอื่นๆ  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  เปาหมายผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด 

     ชายแดนภาคใต ที่สถานศึกษากําหนด จากการใชเงินงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา และอื่นๆ 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554      
2.  จํานวนผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต โดยใชทั้งเงินงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา และอื่นๆใน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2554       

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา

พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต เทากับหรือมากกวา  รอยละ 80 ของเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตรอยละ 75 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ 70 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตรอยละ 65 ของเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูไดรับการสงเสริมพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตเทากับหรือนอยกวา  รอยละ 60 ของเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 7.2 
 รอยละของโครงการจัดอาชวีศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพืน้ที่ชายแดน และเขตพัฒนา

พิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 - รอยละของโครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวชิาชีพในเขตพืน้ที่ชายแดน และเขตพัฒนา 

   พิเศษจังหวดัชายแดนภาคใต หมายถึง จาํนวนโครงการจัดอาชีวศึกษา และ การฝกอบรมวิชาชีพ 
   ของสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศและในเขตพฒันาพิเศษจังหวดัชายแดน 
   ภาคใต ไดแก พื้นที่ในจังหวัดยะลา ปตตานี สตูล  นราธิวาส และพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลา 4 อําเภอ 
   ไดแก  อําเภอจะนะ นาทว ี สะบายอย และเทพา จํานวน 18 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   (รายละเอยีดดังภาคผนวก)  เมื่อเทียบกับจาํนวนโครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรม 
   วิชาชีพของสถานศึกษาทัง้หมด  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 1.  จํานวนโครงการจัดอาชวีศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาทั้งหมด 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2.  จํานวนโครงการจัดอาชวีศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษาไดดําเนนิการสงเสริม 
     พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง โครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริม 

                                         พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ เทากับหรือมากกวา  รอยละ 30 ของจํานวนโครงการฯ 
                                         ของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง โครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม 
                                         พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพรอยละ 25 ของจํานวน  โครงการฯของสถานศึกษา 
                                         ทั้งหมด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง โครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม 
                                        พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ รอยละ 20 ของจํานวนโครงการฯของสถานศึกษาทั้งหมด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง โครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริม 
                                         พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ รอยละ 15 ของ จํานวนโครงการฯ ของสถานศึกษา 
                                         ทั้งหมด  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง โครงการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ที่สถานศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม 
                                         พัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ เทากับหรือนอยกวา รอยละ 10 ของจํานวนโครงการฯ 
                                         ของสถานศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี ย 7.3 
 จํานวนกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมในชุมชนดานการทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา 
คําอธิบายตัวชีว้ัด 
 จํานวนกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมในชุมชนดานการทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวม
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   

2. งานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา 
ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบนัทึกเขาสูระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ 
 จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุมชน ทองถ่ินหรือ

หนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุข หรือ ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑความสําเร็จขององคกร 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ ฯ  เทากับหรือมากกวา 10 ครั้ง   
ระดับคะแนน 4 หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ ฯ  8 คร้ัง   
ระดับคะแนน 3 หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ ฯ  6 คร้ัง   
ระดับคะแนน 2 หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ  ฯ 4 คร้ัง   
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยชุมชน ทองถ่ินหรือหนวยงานตางๆ ฯ เทากับหรือนอยกวา  2 คร้ัง   
 

 
 
 

 



105 
 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศกึษาธิการ 2546. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) . 2553. อภิธานศัพทการประกัน 
คุณภาพการศกึษา (QA Glossary) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)กรุงเทพฯ 103 หนา 

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา .2553. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรุงเทพฯ 

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา .2553. ยุทธศาสตรงบประมาณ พ.ศ. 2554  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  กรุงเทพฯ 
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สถานศึกษาและหนวยงานกลาง ทีไ่ดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ลําดับ หนวยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานศึกษา  

1 วิทยาลัยการอาชีพบานตาก 300,000 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 255,600 
3 วิทยาลัยเทคนคิมหาสารคาม 591,020 
4 วิทยาลัยเทคนคิชัยภูม ิ 200,000 
5 วิทยาลัยการอาชีพตะกัว่ปา 196,420 
6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 300,000 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 804,280 
8 วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 192,200 
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 244,500 
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 155,000 
11 วิทยาลัยการอาชีพตระการพชืผล 37,000 
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 374,560 
13 วิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม 300,000 
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 139,600 
15 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพฯ 119,740 
   
 รวม  

 หนวยงานกลาง  

1 สํานักวิจยัและพัฒนาการอาชวีศึกษา 1,703,050 
2 สํานักมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ 1,743,000 
 รวม  
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สถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ลําดับ อาชีวศึกษาจังหวัด/สถานศึกษา 

 1. อาชีวศึกษาจังหวัดปตตาน ี
1 วิทยาลัยเทคนคิปตตานี 
2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาปตตาน ี
3 วิทยาลัยการอาชีพปตตาน ี
4 วิทยาลัยเทคนคิกาญจนาภเิษกปตตาน ี
5 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 
6 วิทยาลัยประมงปตตาน ี
 2. อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
7 วิทยาลัยสารพดัชางนราธิวาส 
8 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 3. อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
9 วิทยาลัยเทคนคิยะลา 
10 วิทยาลัยอาชวีศึกษายะลา 
11 วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 
12 วิทยาลัยการอาชีพเบตง 
13 วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
 4. อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

14 วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 
15 วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี
 5. อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 

16 วิทยาลัยเทคนคิสตูล 
17 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
18 วิทยาลัยการอาชีพละง ู
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สถานศึกษาที่จัดการศกึษาใน 5 กลุมอุตสาหกรรมหลัก 
 

โครงการความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากาํลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต

และบริการในสาขาบริการสขุภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี การบริการจัดการขนสงสนิคาและ

พาณิชยนาวี และอาหาร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ลําดับ สถานศึกษา 
1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
3 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
4 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
5 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
6 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 
7 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
8 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
9 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

10 วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช 
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 
19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
24 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
27 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
28 วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
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ลําดับ สถานศึกษา 
29 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
30 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา 
31 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวอุดรธานี 
32 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ 
33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร 
34 ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร 
35 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 
36 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 
37 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 
38 วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี 
39 วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม 
40 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
41 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน 
42 วิทยาลัยการอาชีพปว 
43 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
44 วิทยาลัยการอาชีพบานโปง 
45 วิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง 
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สถานศึกษาที่นําตัวช้ีวัดไปทดลองใช (Try out)  

 
ลําดับ สถานศึกษา 

1 วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ 
2 วิทยาลัยเทคนคิชุมพร 
3 วิทยาลัยเทคนคินครปฐม 
4 วิทยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี 
5 วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธาน ี
6 วิทยาลัยอาชวีศึกษาชลบุรี 
7 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
9 วิทยาลัยสารพดัชางชุมพร 
10 วิทยาลัยสารพดัชางสุราษฎรธานี 
11 วิทยาลัยสารพดัชางราชบุรี 
12 วิทยาลัยสารพดัชางลําปาง 
13 วิทยาลัยสารพดัชางอุตรดิตถ 
14 วิทยาลัยการอาชีพลอง 
15 วิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินีมุกดาหาร 
16 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 
 

1. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายพันธศกัดิ์  โรจนกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายประดิษฐ  ระสิตานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

คณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ 
 

1. นายวณิชย  อวมศรี    ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมนิผลการ
อาชีวศึกษา รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดาน
มาตรฐานอาชีวศึกษา ชางอุตสาหกรรม 

2. นายเจริญ  บางเสน หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
3. นายสุบิน  แพทยรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชวีศึกษา 

ภาคเหนือ 
4. ดร. อนันท  งามสะอาด ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
5. วาที่รต. กิตติ บรรณโศภิษฐ ผูอํานวยการวทิยาลัยอาชีวศกึษานครศรีธรรมราช 
6. ดร. มงคลชัย  สมอุดร ผูอํานวยการวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา 
7. นายดอกธูป พทุธมงคล ผูอํานวยการวทิยาลัยสารพัดชางชุมพร 
8. ดร.จุรินทร  มิลินทสูต ผูอํานวยการวทิยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
9. ดร. กาญจนา ภาสุรพันธ ผูอํานวยการวทิยาลยัสารพัดชางลําปาง 
10. นายประพันธ  รอดราวี ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพหวยยอด 
11. นายเจนวิทย  ครองตน ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพมหาราช 
12. นายเกษม วิศวไพศาล ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพลอง 
13. นายวิมล  วีระโจง ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบึงกาฬ 
14. นายจาตุรันต  วัฒนประทีป ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการ 

วังไกลกังวล 
15. นายวิริยา  พูลสวัสดิ์ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
16. นางสุวรรณา  พงษศรีศุภกร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
17. นางศรีวรรณ  เหรียญเจริญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี 
18. นางอรพิน  จริยาธนเบญญา รองผูอํานวยการวิทยาลัยพณชิยการเชตุพน 
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19. ดร.อิสริยา  นอมนําทรัพย รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
20. นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
21. นายธานินทร  สังขนอย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กําแพงเพชร 
22. นายพนม  เขียวนาคูปภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ 
23. นายภวูนาถ  ทองพันธ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี 
24. นายสุนทร  ตรีนุภาพ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 
25. นางกฤติยาวดี  โพธ์ิออง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุตรดติถ 
26. นายกิมหงวน  อุทัย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินี

มุกดาหาร 
27. นางผองพรรณ  จรัสจินดารัตน ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
28. นางสาวกัญญา วีรยวรรธน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
29. นายวิทยา  ใจวิถี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
30. นายจิราวุฒิ  แสงสิริโรจน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
31. นางสาวอรนุช  สิริกุลขจร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
32. นางสาวสุภาภรณ  ปฐมพรชยัศิริ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
33. นางสาวอัญชลี  ติวานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
34. นางสาววัลลภา  อยูทอง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
35. ดร.ธีรวรรค  วระพงษสิทธิกลุ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
36. นายชาตรี  ชนานาฏ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
37. นางสาวเสาวนีย พนิชโยวาท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
38. นางสาวพิมพร  ศะริจันทร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
39. นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
40. นางปรียา  ตันวิพัฒน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
41. นางสรีุย  โตวายุวัฒน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
42. นายยงยุทธ  มพียุง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
43. นางสวรรสิริ  ฤทธ์ิเล่ือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
44. พันจาเอกสันต ิ เลิศไกร นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
45. นางสมจินตนา  วิศิษฎอนพุงษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
46. นางทิพากร ร่ืนบรรเทิง นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 
47. นางสาวจันทนา อินทรัตน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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48. นางเฉลียว อางทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
49. นางรุงนภา  จติตประสงค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
50. นายสกุลชัย  ลัพกิตโร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
51. นางมณี  เหลืองวิทยากร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
52. นางสาววภิาดา จําปา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
53. นางพัชรี คนใหญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
54. นางสาวณิลุบล  ทิพยอาสน นกัวิชาการศึกษาชํานาญการ 
55. นายยิ่งศกัดิ์  ไกรพินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
56. นายประทีป  ระงับทุกข ครู เชี่ยวชาญ 
57. นางสุดใจ  เกตุเดชา ครู เชี่ยวชาญ 
58. นายวีระ  สําเนยีงแจม ครู ชํานาญการพิเศษ 
59. นางศิริกุล  อินทรอุทก ครู ชํานาญการพิเศษ 
60. ดร.อดิศัย  ทองธวัช ครู ชํานาญการพิเศษ 
61. ดร.วิภาวรรณ  สุขสถิตย ครู ชํานาญการพิเศษ 
62. ดร.ชนิษฐา จงพิพัฒนวณิชย ครู ชํานาญการพิเศษ 
63. นายอภิชาติ  พกิุลทอง ครู ชํานาญการ 
64. นายจงศกัดิ์  ทยานิธิกุล ครู ชํานาญการ 
65. นายรักษวิเลิศ  รักษารัตน ครู ชํานาญการ 
66. นางพัชรินทร  อินวิชา ครู ชํานาญการ 
67. นางบรรจง จนัทรหอม เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 
68. นางพะนอ  ศรีเดน เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 
69. นายประสิทธิ์  หอมสมบัติ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 
70. นายทาน  พรสิริญาณ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 

71. นายธานวีัฒน  มณีนิล เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 

72. วาที่ รต.หญิงสุวรรณา ทองบาง เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 
73. นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุข เจาพนกังานธรุการปฏิบัติงาน 
74. นางสาวรัตนา  ธิดา พนักงานบรหิารทั่วไป ดานวิชาการศึกษา 
75. นางสาวนูรไอนีย  หะยแีวน ิ พนักงานบรหิารทั่วไป ดานวิชาการศึกษา 
76. นายอัชนยั  คชรัตน พนักงานบรกิารดานสารสนเทศ 

77. นายชนะศึก  แปนคง พนักงานบรกิารดานสารสนเทศ 

  

 




