ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ปีการศึกษา 2561-2564
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยกเลิก กฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 จึงสมควร ปรับปรุงมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่
กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รั ฐ มนตรี ว่าการ กระทรวงศึ กษาธิก ารประกาศกาหนด พร้อมทั้ งจัด ท าแผนพั ฒ นาการจัด การศึ กษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
วิท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ว่ างแดนดิ น จึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย โดยพั ฒ นาจาก
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 เป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาของวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ว่ างแดนดิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น เพื่อนาไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทัก ษะและการประยุ ก ต์ใช้เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อ าชี วศึ กษาแต่ล ะระดับ การศึก ษา และมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้ส าเร็จ การศึกษาอาชีว ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การ ทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพ มี ความส าเร็ จ ในการดาเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ว ยงานต้ นสั งกั ดหรือหน่ วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็ น ระบบต่ อเนื่ อง เพื่ อเป็ น ผู้ พ ร้อมทั้งด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิช าการและวิช าชี พ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ ยวกับการจัดการศึกษา
และการประเมิน ผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนั บสนุน กากับ ดูแลให้ ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่ ว ยงานต้น สั งกั ดหรือหน่ วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึก ษามอบหมาย โดยความร่วมมือ ของผู้ บ ริห าร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เรี ย นรวมทั้ งการช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ างความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ าง ๆ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนั บสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด”
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบท
ของสถานศึกษา
ขอให้ครู เจ้าหน้าที่และบุ คลากรทุกฝ่าย ใช้มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น การประเมิน กาหนดเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน พ.ศ. 2561
..........................................................................................................................
โดยที่มีประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ลงวันที่ ..... สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ เพื่อให้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ที่เปิดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุถึง ซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และ
ชุมชนท้องถิ่น โดยขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ
ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิ น จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ขึ้น เป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับใช้ดาเนินงานและประเมินคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกาศ ณ วันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

