


คํานํา 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2555  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดจัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และสาธารณชน  มีความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไดในโอกาสตอไป 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
1.  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 ที่ตั้ง  100  หมูที่  23  ต.นิคม อ.สตึก จ.บรุีรมัย 31150 
 โทรศัพท  0-4468-0114 
 โทรสาร  0-4462-0208 
        E-mail  www.stuksticc@gmail.com 
ประวัติการจัดตั้ง 

 เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ไดรายงานการขอใช
ที่ดินเพื่อกอสรางวิทยาลัยการอาชีพสตึกใหจังหวัดบุรีรัมยทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร ซึ่งเปนที่ดิน
สาธารณประโยชน  “หนองบัวเจาปา”  ซึ่งตั้งอยู  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

 อธิบดีกรมที่ดินไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน      
หนองบัวเจาปา  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร  เพื่อใชจัดตั้ง                  
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการเปดการสอนวิชาชีพและผลิต
กําลังคนดานวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงานใหแกนักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พื้นที่  170  ไร ตั้งอยูที่  
ถนนบุรีรัมย-มหาสารคาม ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย  31150  หางจากอําเภอสตึกประมาณ  3  กิโลเมตร 
  ปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ  อัตลักษณ  เอกลักษณ 
 ปรัชญา   ความรูดี    ฝมือเดน   เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลย ี
 วิสัยทัศน  มุงบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยการรวมมือ ภาครัฐ  
เอกชน และทองถิ่น  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ  ตามความตองการของผูเรียน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 

พนัธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

 3. วิจัยการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของชมุชน สูความเปนเลิศทางวิชาชีพให 
กาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
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อัตลักษณ  จิตบริการ  สูสัมมาชีพ 
เอกลักษณ  บริการวิชาชีพสูชุมชน  สรางคนสูอาชีพ 

 
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน      

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดจัดการเรียน การสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2547 แยกเปนดังน้ี   

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  เปดสอน  4  สาขาวิชา  6  สาขางาน  ดังน้ี 
 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 
 สาขางานยานยนต 

-  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
 สาขางานซอมบํารุงและเครือ่งจักรกล 
 สาขางานเครือ่งมอืกล 

-  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 สาขางานไฟฟากําลัง 
 สาขางานอิเล็กทรอนกิส 

-  สาขาวิชาโลหะการ 
 สาขางานเชื่อมโลหะ 

ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 
-  สาขาวิชาพณิชยการ 

  สาขางานการบัญช ี
  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 
         ประเภท วิชาชางอุตสาหกรรม เปดสอน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน  ไดแก        

-  สาขาวิชาเครื่องกล 
  สาขางานเทคนิคยานยนต 

-  สาขาวิชาไฟฟากาํลัง 
  สาขางานติดตั้งไฟฟา 

-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 
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          ประเภท  วิชาบริหารธุรกจิ เปดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญช ี
          -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขางานเทคโนโลยสีํานักงาน 
 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยม/ประถม 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
  หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ 

3.  สภาพการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดดําเนินงานพฒันาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อใหบรรลเุปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  สวนที่  1  จํานวน  7  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี้  และสวนที่  2  จํานวน  1  
มาตรฐาน  10  ตัวบงชี้  ดังนี ้
 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

1.1 รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

รอยละ  60.34 พอใช / 3 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
< 50 

รอยละ 100 ดีมาก / 5 

1.4 รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช  45-54.99 
- ตองปรับปรุง 
35-44.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  35 

รอยละ  34.06 
ตองปรับปรุง
เรงดวน / 1 

1.5 รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช  45-54.99 
- ตองปรับปรุง 
35-44.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  35 

รอยละ 53.48 พอใช / 3 

1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

รอยละ  50.89 ตองปรับปรุง/ 2 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศกึษาตอ
ภายใน  1  ป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 

รอยละ 100 ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของของสถานประกอบการ  
หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  
1 ขอ 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  
1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  3  ดานการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  

1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บรหิารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 
(1) 

ปฏบิัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 
(1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  

1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏบิัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏบิัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏบิัติ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏบิัติ (1) ขอ 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน   
ศูนยวิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.10 ระดบัคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ  

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 
 
 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยของคร ู

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

6.1  ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจติสํานึกดาน
การรักชาติ  เทดิทูนพระมหากษตัริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลกูฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลกูฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวตัวบงชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ 
5 คะแนน  ดีมาก 
- ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้และไมมี
ตัวบงชี้ใดที่อยูในเกณฑตอง
ปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน 
- ดี  24 - 29  ตวับงชี ้
- พอใช  18 – 23  ตัวบงชี ้
- ตองปรับปรุง 12 – 17  
ตัวบงชี้ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
< 12 ตัวบงชี ้

24 - 29  ตัวบงชี ้ ด/ี4 

มาตรฐานที่  8  ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

8.6  รอยละของครผููสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรบัการพัฒนา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี  70-79.99 
- พอใช  60-69.99 
- ตองปรับปรุง 50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดีมาก / 5 

8.7  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

8.8  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง  50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดมีาก / 5 

8.9  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง  50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน <  50 

รอยละ  100 ดีมาก / 5 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  

ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดีมาก 
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4.  จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 
 จุดเดน  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดดําเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชหลักของการ
บรหิารเพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และตรงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค สงผลใหสถานศึกษามี
จุดเดนและจุดที่ตองการพัฒนา ดังนี ้
 จุดเดนของสถานศึกษา 
 1.  ดานผูเรียนไดรับการพฒันาศักยภาพทัง้ความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดงีามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม และมีมนุษยสมัพันธที่ดี มีจิตอาสา 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน และการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ความตระหนักในความรบัผิดชอบเอาใจใสดูแลนักเรียน นักศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมใหบรกิารวิชาชีพสูชุมชน ไดอยางหลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน สังคม  โดยมีผลงานเปนที่โดดเดนที่ไดดําเนินการปการศกึษา 2555  ไดแก  โครงการ 
อาชีวอาสาสรางมลูคาทางสังคมซึ่งเปนโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบาย  การสรางการมสีวนรวมและเพิม่
โอกาสทางการศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป  นักเรียนในสังกัด สพฐ. เดก็ดอยโอกาส  กลุมผู
พิการ  ไดรับการฝกฝนพฒันาทักษะในดานวิชาชีพ  ตลอดจนเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 
มีจิตอาสาใชเวลาวางและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสงัคมตอไป 
 4.  ผูบริหาร มีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวชิาการ สามารถบริหารจัดการภายใตสภาวะจํากัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจในการบรหิารจัดการ  สงเสริมการทํางานเปนทีม  รวมคิด  รวมทํา  
รวมรบัผิดชอบ 
 จุดท่ีตองพัฒนา 
 1.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  หรือการ
คิดคนสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ 
 2.  พัฒนาหองเรียน  หองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับการฝกทักษะของแตละประเภทวิชา 
เพื่อสรางประสบการณใหผูเรียน ไดเรียนรูและฝกทักษะแบบมืออาชีพ 
 
5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
กึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
วิทยาลัยการ อาชีพสตึก  ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็น
ความสําคัญจึงมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียน สอดคลองกับระดับสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณภาพตรงความตองการของ
ตลาดแรงงานและตลาดอาชีพ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาชีพไดตามศักยภาพ 
ตามความถนัด ความสนใจ  ไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง  โดยใชโรงฝกงานของสถานศึกษาโรงงานของสถานประกอบการและชุมชนในทองถิ่นเปน
แหลงบมเพาะทักษะอาชีพ  นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานและ 
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การประกอบอาชีพอิสระ 3 ดาน  คอื ทักษะการเปนผูประกอบการโดยการจัดตั้งศูนยบมเพาะอาชีวศึกษา
ขึ้นภายในสถานศึกษาและรวมมือกับองคกรเอกชนหลายแหง  เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการ
ประกอบอาชีพ  ตั้งแตการเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  การตลาด  การขาย  การบัญชี  ซึ่งเปนทักษะ
ที่จําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการรายใหม  ทักษะการสื่อสาร โดยการพัฒนาใหนักศึกษามีความรู    
ดานภาษาตางประเทศ และมีทักษะทางคอมพิวเตอรสามารถใชงานในวิชาชีพไดเปนอยางดี ทักษะการวิจัย
อยางงายหรืองานวิจัยแผนเดียวไปจนถึงการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  หรือการคิดคน
สิ่งประดิษฐประเภทตางๆ  รวมทั้งมีการสงเสริมการยกระดับทักษะฝมือ ของทรัพยากรบุคคลใหสูงขึ้นโดย
การจัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ โดยเปดโอกาสใหพนักงานของสถานประกอบการ หรือ 
ผูประกอบอาชีพในทุกสายงานสามารถนําประสบการณอาชีพ และทักษะฝมือจากการปฏิบัติงานมาขอ
เทียบโอนเปนหนวยกิตการเรียนได  เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรของชุมชนไดรับการพัฒนาทั้งทางดาน
วิชาชีพและทักษะฝมืออยางตอเนื่องในระดับสูงขึ้น 
 
 
 
 
 

















1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานดีเดนของสถานศึกษา 

 1.  ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําป  2553 
 2. ไดรับรางวัลการบริหารจัดการสวมไดมาตรฐาน HAS ประจําป 2553 ประเภทอาชีวศึกษา 
จากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
 3. ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการออกฝกประสบการณ
วิชาชีพกับสถานประกอบการ ประจําป  2553 

4. ไดรับรางวัลชมเชย  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลาง  
ประจําปการศึกษา  2554 
 5. สถานศึกษาไดรับรางวัล อันดับที่  31 ในระดับประเทศ และอันดับที่  8  ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแขงขันยานยนตประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco mileage ครั้งที่ 14 ณ      
ริมทะเลสาบเมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  
 6.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 
2554  ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด   จํานวน 3 ชิ้น ไดแก      
อุปกรณหลอดตะเกียบจากทอ PVC, เครื่องจับระดับดวยแสงเลเซอร  และพัดสมุนไพรจากตนกก 
 7.  รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป 
การศึกษา  2555 
 8.  รางวัลเหรียญเงินการประกวดหนวยดีเดน  หนวยองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 9.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ มีดขูดขนหมูแบบใบมีด 
สามชั้น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 
 10. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ พัดสมุนไพร
จากตนกก ” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 
 11. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 3 ชิ้น ไดแก เครื่องจายไฟอเนกประสงค , เครื่องลางแอร 2 in 1 และ 
เตาชีวมวลพลังงานจากเศษใบไม ประจําปการศึกษา 2555 
 12.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับภาค ประจําปการศึกษา 2555 
 13. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2555 
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รางวัลและผลงานดีเดนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 2.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําปการศึกษา 
2554 
 3.  นายอดุลย  ผิวผัน  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําปการศึกษา 
2554 
 4.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําปการศึกษา 
2554 
 5.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 6.  นายวิรัช  สายหยุด  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําปการศึกษา 
2554 
 7.  นางสาวแพรวพรรณ  ช้ินเจริญ  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 8.  นางสาวนวลละออ  ประยันโต  ไดรับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ดานจรรยาบรรณครู 
ประจําปการศึกษา 2554 
 9.  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง  ไดรับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ดานจรรยาบรรณครู 
ประจําปการศึกษา 2554 
 10.  นายสมพงษ  แสงงาม  ไดรับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 11.  นางดาหวัน นิลฉวี  ไดรับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 12.  นายบุญแกว  สายสาลี  ไดรับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ดานจรรยาบรรณครู ประจําป
การศึกษา 2554 
 13.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 14.  นางจิราภรณ  งามชื่น  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 15.  นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 
2555 
 16.  นางวาสนา  นวลศรี  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 17.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 18.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 19.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล  ขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป  
2555 
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รางวัลและผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา 
      1. นักศึกษาเปนตัวแทนเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา  2553  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดอุบลราชธาน ี จํานวน  6  ชิ้นงาน 

2. ไดรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดบุรีรัมยการแขงขัน Diasil Presentation Contest 2010  
ไดแกนางสาวศศิฉาย ภักดีวังภูดล  นางสาวดาวรุง  สมบัติเนียม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.
และนายธีระเดช บุญเพิ่ม  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
 3. นางสาวเสาวภา  พิพมหลา  นักศึกษาแผนกวิชาการบญัชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพประจําปการศึกษา 2553  ประเภทประกวดรองเพลงไทย
สากล ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคบรุีรัมย จังหวัดบุรรีัมย และเปนตัวแทนระดับ อศจ. ไปแขงขันการ
ประกวดรองเพลงประเภทไทยสากล ในระดบัภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรรีัมย 
 4.  นางสาวศิริรัตน  อิ่มสําราญ  และนางสาวรุงลาวัลย  ประโน  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  ผลงานสบูเหลวลางหนาจากวุนแกวมังกร  ระดับ ปวช. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ประจําป  2554 
 5.  นักศึกษาเปนตัวแทนเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา  2554  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  3  ชิ้นงาน 
 6.  นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเลานิทานภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรรีัมย  และเปนตัวแทนเขารวมประกวดระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดอุดรธาน ี
ประจําป 2554 
 7.  นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรรีัมย  และเปนตัวแทนเขารวมประกวดระดบัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ณ  จังหวัดอุดรธาน ี
ประจําป 2554 
 8.  นายอัครเดช  แกวสุข  นักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาการบญัชี  ไดรับรางวัลชมเชย
นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจําปการศึกษา  2554 
 9.  นายนเรศ  คําศรี  ไดรับรางวัลนกัศึกษาที่มีความประพฤติดีเดนดานกีฬา  เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป  2554 ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบรุรีัมย 
 10.  น.ส.วิยุดา  ยิงรัมย  ไดรับรางวัลนกัศึกษาที่มีความประพฤติดีเดนดานการเรียน  เนื่องใน  
วันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2554  ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรรีัมย 
 11.  นายอนุสิทธิ์  ปตาทาโย  ไดรับรางวัลนักศกึษาทีม่ีความประพฤติดีเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม  เนื่องในวันเดก็แหงชาติ  ประจําป  2554  ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรรีัมย 
 12.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดล  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน การพูด
สาธิตเปนภาษาอังกฤษ (Demonstration) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบรุรีัมย ประจําปการศึกษา 2554 
 13.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม ไดรบัรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน การเลา
นิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2554 
 14.  นายคัมภีร  บุญพรอม และ นายนเรศ คําศรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ชางไฟฟากําลัง ระดับ ปวช. ทักษะงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบรุีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2554 
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15.  นางสาวจิรารัตน  อินอุไร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การรัก
การอาน (ภาษาไทย) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบรุีรมัย  ประจําปการศึกษา 2554 
 16.  นางสาวดาวรุง  สมบัติเนียม  ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชา
พื้นฐาน การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย ประจําปการศึกษา 2554 
 17.  นางสาวสุดารัตน  สํารวมจิต  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพดีดองักฤษ 
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเลขานุการ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบรุีรัมย ประจําป
การศึกษา 2554  
 18.  นางสาวรุงฤดี  เปยรัมย  และนางสาวจินดารัตน  ชินรัมย  ไดรับรางวัลชนะเลศิอันดับที่ 1
การประกวดดนตรีไทย  (ซออู , ซอดวง)  การแขงขันทกัษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  
ประจําปการศึกษา  2555 
 19.  นางสาวรุงนภา  ขุดสุวรรณ  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  การประกวดการเลานิทานพื้นบาน  
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 20.  นายสันติ  บุญจันทร  และคณะ  ไดรับรางวัลอันดบัที่  3  การประกวดวงดนตรสีากล   
คนพันธอา  การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 21.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดล  ไดรับรางวัลอันดบัที่  2  การประกวดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ  การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 22.  นางสาวสุพรรษา  งามสงา  ไดรับรางวัลอันดบัที่  2  การพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ   
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 23.  นายภูรินัฐ  ปานาหะ  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  นักรองเพลงไทยสากล  การแขงขันทกัษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 24.  นางสาววราภรณ  พิมพหลา  ไดรับรางวัลอันดบัที่  2  นักรองเพลงสากล  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 25.  นางสาววันวิสาข  ตะโนนทอง  ไดรับรางวัลอันดบัที่  3  นักรองเพลงไทยลูกทุง     
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 26.  นายนภดล  กองพล  ไดรับรางวัลอันดบัที่  3  นักรองเพลงไทยลูกทุง  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 27.  นายลือชัย  ขันนอย  และคณะ  ไดรับรางวลัอันดับที่  2  จินตลีลา  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวดับุรรีัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 28.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และนายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ไดรับรางวลัเหรียญเงิน อันดบั 
ที่ 7 การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขนหมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2555 
 29.  นายอัครเดช  แกวสุข  เปนนักเรียนที่มีความประพฤตดิีเดนดานการเรียน  ในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
 30.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเดนดานคุณธรรม  จริยธรรม  
ในการจัดกจิกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
 31.  นางสาวนัฏสิมา  ศาลางาม  เปนนักเรียนทีม่ีความประพฤติดีเดนดานการกีฬา  ในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
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1.5 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 ความสําเรจ็ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2555  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเหน็ชอบมดีังนี ้
 

ดาน เปาหมายความสําเรจ็ 
1.5.1  ผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาในดาน  ความรู  ความสามารถทักษะวิชาชีพ  สําหรับการทํางาน
และการประกอบอาชีพอิสระ มีทักษะเปนผูประกอบการ  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะ
การวิจัย 

1.5.2  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ 
สรางโอกาส ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง อยางเขมแข็งโดย
ใชโรงฝกงานของสถานศึกษา  โรงงานของสถานประกอบการ และชุมชนใน
ทองถิ่นเปนแหลงบมเพาะทักษะอาชีพ  เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานและ  
การประกอบอาชีพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

1.5.3  การบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการทีด่ยีึดหลักธรรมาภิบาล   มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ปฏิบตัิงานแบบกัลยาณมติร  ผนึกพลังสรางสรรคและรวมรับผดิชอบ   มีเอกลักษณ 
โดดเดนไดรับการยอมรับจากชุมชน สงัคม และสถานประกอบการ 

1.5.4  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาทีต่อบสนองโลกแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อยกระดับ
ทักษะฝมือ ของทรัพยากรบุคคลใหสงูขึ้น และยกระดับการผลิตและบริการ ใหมคีวาม
เขมแข็ง โดยจดัระบบการเรียน  แบบเทียบโอนประสบการณเพือ่สนับสนุนใหบุคลากร
ในชุมชน ไดรับการพัฒนาทั้งดานวิชาชีพและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง ในระดับสงูขึ้น 

1.5.5  นวัตกรรม  
สิ่งประดษิฐ  งาน
สรางสรรค  หรืองานวิจยั 
 

สงเสริมใหนักศึกษาคิดเปนทําเปน  และสรางองคความรูดวยตนเอง จากแหลงเรยีนรูที่
หลากหลาย เนนกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  ซึง่จะนําไปสูรากฐานของการวิจยัเพื่อ
พัฒนา ผลงานสิ่งประดิษฐ ที่เปนประโยชนตอสงัคมและประเทศชาต ิ

1.5.6  การปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมอืงไทย
และพลโลก   

สถานศึกษาสงเสริมการจัดกิจกรรมทีป่ลกูฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุข ทะนุบํารงุ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

1.5.7 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1.5.8  การจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  เพื่อให
สอดคลองกบัความตองการของชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความสําเรจ็ตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจาํปการศึกษา  2555   ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมดีงันี ้
 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 
  1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของผูเรียน  

       ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 
สถานศึกษามีระบบการรกัษาความปลอดภัยใหแก
ผูเรียน ครูและบุคลากร  เนนการมีสวนรวม 
ระหวางผูเรียน ครู ผูปกครองชุมชนและเครือขาย 
โดยรวมกันวางแผน แกไข ควบคุม กํากับ ติดตาม
และรายงาน 

  1.6.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท     
                                       
 
                                                       

สถานศึกษามีคณะกรรมการรบัผิดชอบและแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน โดยการจัดทําขอมลู
ประสานความรวมมอืกับเจาหนาที่ตํารวจ หรอื
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดโครงการอบรม
หลักสูตรการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาทีก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 

1.6.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     เฝาระวังโดยอาศัยกระบวนการเครือขายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  นําศาสนธรรมสู
นักศึกษา เพื่อเปนหลักในการดํารงชีวิตดวยความ
รวมมือระหวางสถาบันศาสนาและวิทยาลัย 

1.6.4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ 
         กอนวัยอันควร         

จัดใหมีคณะกรรมการเฝาระวัง ปราบปรามนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสถานที่ทีเ่สี่ยง 
โดยเฉพาะหองเรียน หองน้ํา จัดบริการใหคําปรึกษา 
เชนเพื่อนวัยใส ตูรบัฟงปญหาและความคิดเห็น    
มีหลกัสูตรบรูณาการในกลุมสาระการเรียนรู 
ประสานงานผูปกครอง เพื่อใหความชวยเหลือ     
ในการดูแล 

1.6.5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสมุ   
 

กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอดอบายมุข     
ทุกประเภทมีระบบการตรวจสอบ รายงานการมา
เรียนของนกัศึกษา เพื่อปองกันการหนีเรียน  จัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูความตระหนักในโทษภัย
และปญหาแหลงอบายมุข ที่มผีลกระทบตอการ
เรียนและความเปนอยูมีกจิกรรมเพื่อสงเสริม พฒันา
ศักยภาพผูเรียนตามความสนใจ เชน ดนตรี กีฬา 
เปนตน 
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ตอนที่  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  อัตลักษณ  เอกลักษณ  และเปาประสงคของสถานศึกษา 
  
 ปรัชญา  ความรูดี    ฝมือเดน   เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลย ี
 วิสัยทัศน  มุงบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยการรวมมือ ภาครัฐ  
เอกชน และทองถิ่น  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ  ตามความตองการของผูเรียน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
   
 พันธกิจ   

 1. จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

 3. วิจัยการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สูความเปนเลิศทางวิชาชีพให 
กาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 
 เปาประสงค  
  1.  ผูเรียนมีคุณลกักษณะที่พงึประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม ไดรับการพฒันาทักษะทั้งความรู 
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและทกัษะการทํางาน 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการสงเสรมิใหเปนมอือาชีพ มีความรูความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่ดีมบีรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกกําลังสรางสรรคและมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา 
 
 อัตลักษณ  จิตบริการ  สูสัมมาชีพ 
 เอกลักษณ  บริการวิชาชีพสูชุมชน  สรางคนสูอาชีพ 
 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยทุธศาสตรการพฒันาดังนี ้
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.2.1 การบรหิารจัดการ
สถานศึกษา  
 

มีระบบบรหิารจัดการที่ดียึดหลัก
ธรรมาภิบาล  มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร  ผนกึพลงัสรางสรรค
และรวมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ
โดดเดนไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
วัฒนธรรมแบบกลัยาณมิตรผนึก 
พลังสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ 
- เนนกระบวนการแบบสวนรวม 
และการทํางานเปนทมี 

2.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

ผูเรียนไดรับการพฒันาในดาน
ความรู  ความสามารถทักษะ
วิชาชีพ  สําหรับการทํางานและ
การประกอบอาชีพอสิระ มทีักษะ
เปนผูประกอบการ  ทักษะการ
สื่อสาร  และทักษะการวิจัย 

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพควบคูกับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม 
- สงเสริมพฒันาทักษะฝมอืของ
ผูเรียนในแตละสาขางานผาน
กระบวนการเรียนรูในสถานการณ
จริงทั้งในสถานศึกษาและ            
สถานประกอบการ 
- สงเสริมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม                   
มีจรรยาบรรณวิชาชพีและมี
พลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรง          
ตามวัย 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนแบบบรูณา
การ  เรียนเปนเรื่อง เปนช้ินงาน 
เปนโครงการ สรางโอกาส ให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง อยางเขมแข็ง
โดยใชโรงฝกงานของสถานศึกษา  
โรงงาน ของสถานประกอบการ 
และชุมชนในทองถิ่น  เปนแหลง
บมเพาะทักษะอาชีพ  เพื่อเพิ่ม
ทักษะการทํางานและการ
ประกอบอาชีพ ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 

- พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
ตรงตามตองการของสถาน
ประกอบการและได
มาตรฐานสากล 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.2.4  การวิจัยและพฒันาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  
นวัตกรรมและงานวจิัย 

สงเสริมใหนกัศึกษาคิดเปนทํา
เปน  และสรางองคความรูดวย
ตนเอง จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เนนกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิรงิ  ซึ่งจะนําไปสู
รากฐานของการวิจัยเพื่อพฒันา 
ผลงานสิง่ประดิษฐที่เปน
ประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาต ิ

- สงเสริมสนับสนุนการวิจัยสราง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
โครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและ
พัฒนาอาชีพ 

2.2.5 การบรกิารทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาที่
ตอบสนองโลกแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อยกระดบัทักษะ
ฝมือ ของทรัพยากรบุคคลให
สูงขึ้น และยกระดบัการผลิตและ
บริการ ใหมีความเขมแข็ง โดย
จัดระบบการเรียน  แบบเทียบ
โอนประสบการณเพื่อสนับสนุน
ใหบุคลากรในชุมชน ไดรับการ
พัฒนาทั้งดานวิชาชีพและทกัษะ
ฝมืออยางตอเนือ่ง ในระดบัสงูขึ้น 

- สรางโอกาสและวิชาชีพเพื่อตอบ 
สนองโลกแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
- พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีวศึกษา
เพื่อฝกอบรมและใหบรกิารวิชาชีพ
แกประชาชนทั่วไป กลุมผูพกิาร 
ดอยโอกาส 
- พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐเอกชนในการใหบริการ
วิชาชีพและการฝกอบรมที่
หลากหลาย 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรู   

เพิ่มศักยภาพการใชเทคโนโลยี
การสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
เกิดประสทิธิผลพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลงเรียนรู และใช
ประโยชน 

- พัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
- ปรับบรรยากาศสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรู   

อยางคุมคา อาคารสถานทีเ่ปน
ระเบียบ รมรื่น สะอาด ปลอดภัย
สะดวก ทันสมัย บรรยากาศ 
อบอุน สงเสริมใหผูเรียนอยากมา
เรียนกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

 

2.2.7  การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ครู และบคุลากรไดรบัการพัฒนา 
ใหมีทักษะในการปฏิบตัิงาน มีความ
เปนมืออาชีพ เพื่อรวมมือรวมแรงใน
การพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

- พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.2.8 การสรางเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษา         

                                          
                                          

                                    

ระดมสรรพกําลังสรางภาคี
เครือขายความรวมมอืจากทุก
ภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

- สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 
  

 2.3   มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง                   
 เพื่อใหการบรหิารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจงึกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี ้

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสาํเร็จ 
 2.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

1. จัดระบบเครือขายระหวางผูปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษาเพื่อการสื่อสารและ
ประสานสมัพันธรวมมอืปองกันแกไข
ปญหาเกี่ยวกบัพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2.  ติดต้ังกลองวงจรปด 

สถานศึกษามีระบบการรกัษา
ความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครู
และคลากร  เนนการมีสวนรวม 
ระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง
ชุมชนและเครือขาย โดยรวมกัน
วางแผน แกไข ควบคุม กํากับ 
ติดตามและรายงาน 

2.3.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท 
 

1. สรางระบบการรักษาความปลอดภัย
จากการมีการสวนรวมของทุกภาคสวน  
 
 
 
2. ดาํเนินการตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือ นักเรียนนักศึกษา อยางมีประ
สิทธิโดยทีมงานผูบริหารครูแนะแนวและ
ครูที่ปรึกษา 

สถานศึกษามีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและแกไขปญหาที่
เกีย่วของกบัการทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ดําเนินการตามระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน โดยการ
จัดทําขอมูลประสานความรวมมือ
กับเจาหนาทีต่ํารวจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จดัโครงการ
อบรมหลักสูตรการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมนักศึกษาที่กอเหตุทะเลาะ
ววิาท 

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพตดิ    
  

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพฒันา นักเรียน 
นักศึกษาไดแสดงออกตามความสามารถที่
ถูกตอง เชน ดนตร ีกีฬา จดักิจกรรมตาม
แนวทางดําเนินงานสถานศึกษา  
3 D  

สถานศึกษามีมาตรฐานการปองกัน
และแกไขปญหาการแพรกระจาย
ของสารเสพตดิโดยการจดักิจกรรม
ใหสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา 
3D มีกลุมเฝาระวังโดยอาศัย
กระบวนการเครือขาย ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  
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ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสาํเร็จ 
  นําศาสนธรรมสูนักศกึษา เพื่อเปน

หลักในการดํารงชีวิตดวยความ
รวมมือระหวางสถาบันศาสนาและ
วิทยาลยั 

 2.3.4 ความเสีย่งดานสงัคม  เชน  
การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
        

1.จัดใหมคีณะกรรมการนักเรียนเฝาระวัง
ปองกัน นักเรียน นักศึกษาที่มพีฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค 
2.จัดบริการใหคําปรึกษา  เชน เพื่อนวัยใส 
ตูรับฟงปญหาและความคดิเห็น  เพื่อน
ชวยเพื่อน 

จัดใหมีคณะกรรมการเฝาระวงั 
ปราบปรามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคและสถานที่ท่ีเสีย่ง 
โดยเฉพาะหองเรยีน หองน้ํา 
จัดบริการใหคาํปรึกษา เชนเพื่อนวัย
ใส ตูรับฟงปญหาและความคิดเห็น 
มหีลักสูตรบูรณาการในกลุมสาระ
การเรียนรู ประสานงานผูปกครอง 
เพื่อใหความชวยเหลือในการดูแล 

2.3.5  ความเสีย่งดานการพนัน 
     และการมั่วสุม   
 

1. กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภท 
2. จัดระบบการตรวจสอบรายงานการมา
เรียนของนักเรยีนนักศึกษาใหเปนปจจบุัน
เพื่อปองกันการหนีเรียน 
3. มอบหมายหนาทีค่รูที่ปรึกษาตดิตาม
สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ในกลุมที่มีปญหาและกลุมเสีย่ง 

กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภทมีระบบการ
ตรวจสอบ  รายงานการมาเรียนของ
นักศึกษา เพื่อปองกันการหนีเรยีน    
จัดกจิกรรมเสริมสรางความรูความ
ตระหนักในโทษภยัและปญหาแหลง
อบายมุข ที่มีผลกระทบตอการเรียน
และความเปนอยูมีกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม พฒันาศักยภาพผูเรียนตาม
ความสนใจ เชน ดนตรี กฬีา เปนตน 
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2.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
  

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

1.) ควรมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

1.   ควรมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกซึง่
อาจจะเปนสถานประกอบการและผูแทนจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ เขามารวมพิจารณาขอสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑการผานการสอบควรมี
ระดับทีสู่งกวา 60% เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 1. ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนดและมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาให
ไดมาตรฐาน 

2.  วิทยาลัยควรมีการศึกษา/วิเคราะหถึงสาเหตุที่
นกัศึกษาไมสามารถจบการศึกษาไดตามกําหนด 
รวมถึงสาเหตกุารออกกลางภาคการศึกษา เพื่อนําไปสู
การพัฒนางานดานการสอนที่ดีขึ้น 

2.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการโดยการมสีวนรวมของทุก
ฝาย 

3.  วิทยาลัยควรนําขอมลูจากสถานประกอบการที่ยัง
ไมถึงพอใจในเรื่องการทํางานของผูสําเร็จการศึกษามา
พัฒนาหลักสูตรและปรับปรงุการเรียนการสอนให
สอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการ 

3.  จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําป 

4.  วิทยาลัยควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําป
โดยมีแผนกจิกรรมการประเมินคุณภาพภายในของทุก
หนวยงาน โดยอาจมอีงคประกอบของกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในแบบขามหนวยงาน 
5.  วิทยาลัยควรสนบัสนุนใหบุคลากรทั้งหลายของ
วิทยาลัยไดมีสวนรวมในการพฒันาระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาทีเหมาะสมกบัวิทยาลัย 
เพื่อรกัษาและพฒันาระบบกลไกการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในใหตอเนือ่งและมปีระสิทธิผล
มากขึ้น รวมทั้งควรมีการประชุมหลังประเมินคุณภาพ
ภายใน และนํามาทําแผนพัฒนาคุณภาพในป
การศึกษาตอไป 

4.  จัดระบบนเิทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
 
 
5.  โครงการเชญิผูเชี่ยวชาญวิทยากรทองถ่ิน มาใหความรู 
แกนกัเรียน นักศึกษาทกุสาขางานอยางนอย 1 ครั้ง/ป 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

6.  วิทยาลัยควรมีแผนและแนวทางในการรวมมือกับ 
สถานประกอบการอยางเปนรปูธรรม อาจพฒันา 
หลักสูตรเปนแบบทวิภาคี หรือ จัดตั้งคณะกรรมการ
บรหิารวิทยาลัยฯ ที่มีองคประกอบของคณะกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจากสถานประกอบการบริเวณใกลเคียง
เพื่อพฒันาเครอืขายสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 

6.  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชเปนเขม็ทิศในการ
บรหิารจัดการศึกษา 
 
7.  สงเสริมใหแผนกวิชา  สาขางานไดจัดทําโครงงาน
สิ่งประดิษฐ เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพ 
 
 7.   วิทยาลัยควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มี

ความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะเนื้อหา
ที่ตองประยุกตใชกบัการทํางานจริง มาใหความรู
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาอยางนอย 1 ครั้ง/ป 
8.  วิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องจัดสรรงบวัสดฝุกให
ครบตามเกณฑมาตรฐานในทุกสาขาวิชาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุดตอการเรียนการสอน 

 

9.  วิทยาลัยทําแผนงบประมาณ จัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม รวมทั้งแผนการพัฒนางานวิจัยโครงการ 
สิ่งประดิษฐ ที่ชัดเจนตั้งแตตนปการศึกษา 

 

10.  วิทยาลัยควรมีการดําเนินการทําโครงงาน
สิ่งประดิษฐ ในทุกๆ สาขาวิชาและทุกระดับ อยางนอย
สาขาวิชาละ 1 โครงการตอภาคเรียน 

 

   
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
1. สถานศึกษาควรมีการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ  และนํามาใชในการตัดสินใจใน
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาควรมีการพฒันาครูใหมีความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพที่ทันสมัยอยางตอเนือ่ง ดวยวิธีการที่
หลากหลาย 
3. ควรมีการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกบัสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติและ
ตามความตองการของสถานประกอบการ 

 
1. โครงการพัฒนาระบบงานศูนยขอมลูสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมลูพื �นฐาน 9 ประการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามหนาที่
รับผิดชอบ 
3. โครงการอาชีวะอาสาสรางมูลคาทางสงัคม 
4. โครงการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบรูณาการ
เศรษฐกจิพอเพียง  
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  
4. ควรมีการติดตามผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อลดปญหา
การออกกลางคันของผูเรียน 
5. ควรมีการจัดทําแผนปฏบิัติงานทีส่อดคลองกันกับ
ทุกงาน/ฝาย และควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
กับโครงการตาง ๆ  
6. ครูควรมีการพฒันาผลงานวจิัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐใหมีความหลากหลาย โดยนําไปใชใน
ชุมชน และเกิดประโยชนสงูสุด 
7. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพ 
และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

 
5. โครงการเยี่ยมบานนักศึกษา 
 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรดานการเขียน
โครงการและการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป 
 
7. สงเสรมิการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ครูและนักศึกษาใหถูกตองตามกระบวนการวิจัยมากขึ้น 
 
8. จัดระบบนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง    

2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1) รวมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกันความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
2) ระดับทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกรวมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  โครงการรวมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
2.  โครงการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกใน
การจัดการศึกษาทัง้ในระบบและทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 



ตอนที ่3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา          
 พัฒนาผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรอืทาํงานในสถานประกอบการ  จนเปนที่ยอมรับ
หรือศึกษาตอในระดับที่สงูขึ้น 
 ตัวบงชี้ที ่1.1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

 สถานศึกษา  ไดมีการประชุมชี้แจงให ครูผูสอน  ผูเรียน และผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ
ปวส. และมีในแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา   

 ผลสัมฤทธิ ์  ผลจากพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนทั้งหมดยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  และ
ภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน  922  คน จากผูเรียนทั้งหมด จํานวน  1,528 คน  คิดเปนรอยละ  60.34                
ระดับคุณภาพ  พอใช 
 
        ตัวบงชี้  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน 
 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจที่มีตอคุณภาพของผูเรียน  3  ดาน  คือ  ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และดานสมรรถนะอาชีพ  โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ  หนวยงานควรไมนอยกวา  5  แหง  และบุคคลในชุมชนควรไมนอย
กวา  5  คน  มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  1-5  เพื่อเก็บขอมลูจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 
  ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา  สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน  มีผลการปฏิบัตติามประเด็นการพิจารณา                
ปฏิบัติ (1)  และมผีล (5)  ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
 
         ตัวบงชี้ที ่ 1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
 สถานศึกษา มีการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และ
ปวส.  ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร  โดยมอบหมายให           
แตละสาขาวิชาจัดหาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขางานของตน จัดทําคําสั่งใหบุคลากรภายนอกสถาน
ประกอบการมามีสวนรวม  โดยผานการอนมุัติจากสถานศึกษาและนําไปใชประเมินผลนกัศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินการอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียน ทีผ่านเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนทีล่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  ในระดบั  ปวช.  
และระดบั  ปวส.  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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      ตัวบงชี้ที ่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ไดมีการเตรียมตัวกอนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  โดยจัดตารางติวใหผูเรียนตามสาขาวิชาและตามกลุม
วิชาที่ตองทําการทดสอบ 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  สงผลให
ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ตัง้แตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  เทียบกับผูเรียนทีล่งทะเบียนเขา
ทดสอบ  ในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเปนรอยละ  34.06  ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรงุเรงดวน 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 1.5  รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ไดมีการเตรียมตัวกอนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยจัดตารางติวใหผูเรียนตามสาขาวิชาในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  สงผลใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับผูเรียนทีล่งทะเบียนเขาทดสอบ  ในระดบั  
ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเปนรอยละ  53.48  ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรุง 
 
        ตัวบงชี้ที่  1.6  รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 สถานศึกษาไดตระหนักถงึความสําคัญของการพฒันาผูเรียนใหมีมาตรฐาน  เปนที่ยอมรบัของ
ตลาดแรงงาน  โดยจัดใหมีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อใหผูเรียน
สามารถผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเรียนใหเปนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองไดกําหนดไว 
 ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาไมไดดําเนินการในตัวบงชี้ที่  1.6 
 
        ตัวบงชี้ที ่ 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 
  สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพือ่นําไปสูมาตรฐานคุณภาพของผูสําเรจ็
การศึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิ การจัดการ
เรียนการสอนรวมกบัสถานประกอบการ  การเรียนซอมเสรมิ เปนตน 
   ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา  ผูสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัผูเรียน
แรกเขาของรุนนั้นในระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  คิดเปนรอยละ  50.89  ระดับคุณภาพ  พอใช 
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        ตัวบงชี้ที่  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาตอภายใน  1  ป 
 สถานศึกษา มีการดําเนินงานเพื่อติดตามขอมูลการมีงานทําและการศกึษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา เชน จัดทําโครงการปจฉมินิเทศกอนสําเรจ็การศึกษา  โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา  
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  และ  Face book  ติดตามผูสําเรจ็การศึกษาจากงานแนะแนว  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา มีผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  1  ป  เทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
       ตัวบงชี้ที ่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศกึษา 
 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศกึษาใน  3  ดาน  คือ  
ดานลักษณะที่พงึประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพ  โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ  หนวยงานหรอื  กลุมสถานศึกษา  หรือกลุมบริการรวมไมนอยกวา
รอยละ  30  ของจํานวนสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษา  ผูรับบรกิาร  มีการสรางเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกบั
กลุมตัวอยางและครอบคลมุคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทัง้  3  ดาน  มีการเก็บขอมลูจากกลุมตัวอยาง
และนําขอมลูมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน  พบวา  สถานศึกษามีผลการประเมินความพงึพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและผูรับบรกิารที่มีตอคุณภาพทั้ง  3  ดานของ
ผูสําเรจ็การศกึษา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการพจิารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  (1)  และมีผลตาม  (5)   
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

รอยละ  60.34 พอใช/3 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
< 50 

รอยละ 100 ดีมาก/5 

1.4 รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช  45-54.99 
- ตองปรับปรุง 
35-44.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  35 
 

รอยละ  34.06 
ตองปรับปรุง
เรงดวน/1 

1.5 รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช  45-54.99 
- ตองปรับปรุง 35-44.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน<  35 

 

รอยละ  53.48 พอใช/3 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

รอยละ  61.01 พอใช/3 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศกึษาตอ
ภายใน  1  ป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง 
50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
<  50 

รอยละ 100 ดีมาก/5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ดี / 3.75 
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชีท้ี่  1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพ 
ของผูเรียน 
     ตัวบงชีท้ี่  1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ตัวบงชีท้ี่  1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 
     ตัวบงชี้ที่  1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศกึษา 
      
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
      ตัวบงชีท้ี ่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่สะสม  2.00  ขึ้นไป 
      ตัวบงชีท้ี่  1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
      ตัวบงชี้ที่  1.5  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
      ตัวบงชี้ที่  1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกับแรกเขา 
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มาตรฐานที ่2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      ตัวบงชี้ที ่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชา
ใหม  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาไดมีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกบัความตองการของของสถานประกอบการ  หรอืประชาคมอาเซียน  มีผลการปฏิบัติ  
ตามประเด็น  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบรูณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาไดสงเสริมใหครผููสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา  ประจําปการศึกษา  2555  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมผีล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
    ตัวบงชี้ที ่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน  ใหครูนําผลจากการสอน
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจาก
การวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ประจําปการศึกษา  2555  มีผลการปฏบิัติ  5  ขอ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
        ตัวบงชี้ที ่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัด
และประเมินผลทีห่ลากหลายและเหมาะสม  ใหผูเรียนมสีวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใชในการพฒันาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 
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  ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัด            
การเรียนการสอนรายวิชา  ประจําปการศึกษา  2555  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
        ตัวบงชี้ที ่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หนวยงาน  และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงาน  ตามหลักสูตร  มีการปฐมนเิทศผูเรียนกอนออกฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน  มีการนเิทศการฝกงาน
ของผูเรียนในสถานประกอบการ  หนวยงาน  มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ  
หนวยงาน  มีการสมัมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ  หนวยงานเพือ่นําผลไปปรับปรงุ 
 ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝกงาน  ประจําปการศึกษา  
2555  มีผลการปฏบิัติ  5  ขอ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

ของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกบัความตองการของของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 
 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

ของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5 / ดีมาก 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
        
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     - 
      



 

 

- 46 -
มาตรฐานที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา   
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสียง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย 
       ตวับงชี้ที ่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  สถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่กําหนดใน
กฎหมายที่ เกี่ยวของ  ดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอย                
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เชน  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาดําเนินการให
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ  
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  เชน  โครงการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษา  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีผลการปฏิบตัิ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนและมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปที่สอดคลองกบัแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอขอเสนอแนะเพือ่การปรับปรงุ  พรอมทั้งจัดทํารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  เชน  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสถานศึกษา  เปนตน 
 

  ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 สถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตัง้สถานศึกษา  ตาม 
อัตลักษณ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  
โครงการจัดทําแผนพฒันาสถานศึกษา  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา  เปนตน 
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  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามีระดบัคุณคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  มีผลการปฏิบัติ  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
        ตัวบงชี้ที ่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)              
1-5  เชน  โครงการประชุมครู  บุคลากรประจําเดือน  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษา  
โครงการประเมินคุณภาพการบริหารงานและภาวะผูนําของสถานศึกษา  เปนตน 
  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
        ตัวบงชี้ที ่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมรีะบบสํารองขอมลูสารสนเทศเพื่อปองกันการสญูหาย
ของขอมูล  โดยมีขอมลูพื้นฐานอยางนอย  9  ประเภท  ไดแก  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ขอมูลนักเรียน  
นักศึกษา  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลงบประมาณและการเงิน  ขอมูลหลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานที่  และขอมูลพื้นฐานของจงัหวัด  เชน  โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการเรียนรู  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา                       
เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคณุภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศของสถานศึกษา  มีผลการปฏิบตัิ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน  โครงการบรหิารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย  5  

ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและ
การมั่วสมุ  โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา  ผูเรียนและผูปกครอง  มีการ
ดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และมผีลทําใหความเสี่ยง
ในดานตางๆ  ลดลง  เชน  โครงการควบคมุภายในสถานศึกษา  เปนตน 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง  มผีลการปฏบิัติ  (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน  มีการแตงตัง้ครูทีป่รกึษา  มีระบบ

เครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน  สงเสริมสนับสนนุทุนการศึกษาแกผูเรียน  มีระบบดูแลผูเรียน
กลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเปนเลิศ  เชน  โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของครูที่ปรึกษา   
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โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง  โครงการระดมทุนการศึกษาวันไหวครู  
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว  โครงการปจฉิมนเิทศผูสาํเร็จการศึกษา  และโครงการแนะแนว
นักศึกษาใหมประจําป  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

 สถานศึกษาดําเนินการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัตกิาร  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  และมีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง
การบริหารจัดการ  โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เชน  โครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศนสถานศึกษา 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัตกิาร                   
โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภณัฑ  และคอมพิวเตอร  สอดคลองกบั

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน  โดยใชแบบประเมิน  มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  และมีการนํา
ผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ  เชน  โครงการจัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร  มีผลการปฏิบัต ิ 5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษาดําเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสรางสรรค  สงเสริมใหมีโครงการ
และเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอืน่หรือหนวยงาน  องคกรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และสงเสริม  สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง  เชน  โครงการจัดอบรมเพื่อเพิม่วิทยฐานะแกครู  โครงการเชิดชู
เกียรติครูผูมีคุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเดน  ประจําป  โครงการพัฒนาบุคลากร  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที ่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบรหิารการเงินและงบประมาณ  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถานศึกษาในดานวัสดุ  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
การสงเสรมิ  สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  การดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  เชน  โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป  
เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขายทั้ง
ในประเทศและ  หรือตางประเทศ 

 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือขาย  ทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ  ในดานภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง  เชน  โครงการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในและตางประเทศ  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บรหิารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและ
ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัติ (1) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  
ศูนยวิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และ
คอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.10 ระดบัคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ   
1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.12 ระดบัคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 5 / ดีมาก 
 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชีท้ี่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
     ตัวบงชีท้ี่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
     ตัวบงชีท้ี่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
     ตัวบงชีท้ี่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
     ตัวบงชีท้ี่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
     ตัวบงชีท้ี่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวทิยบริการ 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
     ตัวบงชีท้ี่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตัวบงชีท้ี่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือตางประเทศ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     - 
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มาตรฐานที่  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการ  การบรกิารวิชาการและวิชาชีพโดยการมสีวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทกุสาขางาน  และมีการประเมินความพงึพอใจของผูรบับริการ
โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  
โครงการอาชีวะอาสาสรางมูลคาทางสังคม  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  โครงการสงเสริมและพฒันาการทําธุรกจิหนึง่วิทยาลัย  หนึ่งผลิตภัณฑ  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 54 -

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 4 5 / ดีมาก 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชีท้ี่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     -  
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มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 
 สงเสริมใหครู  ผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน  
ตลอดจนมีการเผยแพร 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 5.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  จัดทํา
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวจิัย  ตามรายวิชาโครงการ  และอื่นๆ  และจัดใหมีการ
ประกวด  แสดงและเผยแพรผลงาน  รวมทัง้การนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษามีการสงเสริมใหเขา
รวมแสดง  แขงขันและไดรบัรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาต ิ เชน  
โครงงาน  โครงการของนักศึกษา  โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  โครงการประกวดผลงานวิจัย  
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐและโครงงาน  โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานของสถานศึกษา  โครงการจัด
แสดงผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐของสถานศึกษา  และโครงการจัดทําวารสารงานวิจัย  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวจิัยของผูเรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ   
ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรอื
งานวิจัยของคร ู
 สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจดัทํานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรอื
งานวิจัย  และจัดใหมีการประกวด  จัดแสดงและเผยแพรผลงาน  รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา  มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง  แขงขันและไดรบัรางวลัหรือนําไปใชประโยชนในระดบัชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และชาติ  เชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการบรหิารจัดการ
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวิจัยของครู  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ                
ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจยัของคร ู

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 5 5 / ดีมาก 
 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชี้ที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
     ตัวบงชี้ที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจยัของคร ู
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     -   
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มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝงจิตสํานกึและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
         ตัวบงชี้ที ่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานกึดานการรกัชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนบุํารงุ  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณ
คา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการวันพอแหงชาติ  โครงการวันแมแหงชาติ  โครงการวันปย
มหาราช  โครงการรณรงคและสงเสริมประชาธิปไตย  โครงการเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ  โครงการวัน
ลอยกระทง  โครงการรดน้ําดําหัววันสงกรานต  และโครงการวันภาษาไทย  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ                 
ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานกึดานการอนรุักษสิ่งแวดลอม  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การ
บรหิารจัดการและมกีารประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาทีม่ีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการวัน
สิ่งแวดลอมโลก  โครงการอนุรกัษธรรมชาติและปลูกปาลดโลกรอน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
        ตัวบงชี้ที ่ 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม  
โดยครู  และบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพือ่นําผลไปปรบัปรุง  การบรหิารจัดการและมกีาร
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาทีม่ีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ 
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ประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการอบรมภาวะผูนํา  โครงการแขงขัน
กีฬาสีภายใน  โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคฯ  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานกึดานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกคณะครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียน  เพือ่นําไปใชประโยชน  มีแผนงาน  โครงการในการ
บรหิารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย  
ในสถานศึกษา  และผูเรียน  มีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนาํผลไปปรบัปรุง  การบรหิารจัดการและมกีาร
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาทีม่ีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการสวนเกษตรพอเพียง  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  มผีลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลกูฝง
จิตสํานึกดานการรกัชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
ทะนุบํารงุ  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลกูฝง
จิตสํานึกดานการอนรุักษสิง่แวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน
การกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลกูฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
 2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 6 ดีมาก / 5 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชี ้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
     ตัวบงชี ้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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     ตัวบงชี ้ 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
     ตัวบงชี ้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     -  
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มาตรฐานที่  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคณุภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  เชน  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  รายบุคคล  แผนกวิชา  และสถานศึกษา  
โครงการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา  โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ  
และโครงการจัดทําแผนกลยทุธการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนตน 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  รับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  สวนที่  1  การจัดการ
อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดยมีผล
การตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก 
 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  สงผลให
สถานศึกษามีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดี  จํานวน ดี  24 - 29  

ตัวบงชี้  ระดับคุณภาพ  ด ี
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบตัิ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบตั ิ(1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ 
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบตัิ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวตัวบงชี้ที่มผีล
การตัดสินตามเกณฑ
สูงสดุในระดับ 5 คะแนน  
ดีมาก 
- ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้
และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยูใน
เกณฑตองปรับปรงุหรือ
ตองปรับปรุงเรงดวน 
- ดี  24 - 29  ตัวบงชี ้
- พอใช  18 – 23  ตัว
บงชี ้
- ตองปรับปรุง 12 – 17  
ตัวบงชี ้
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
< 12 ตัวบงชี ้

 
 
 
 
 
 

ดี  24 - 29  ตัวบงชี ้

 
 
 
 
 
 

ด/ี4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 7 ดมีาก / 4.5 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชี ้ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     ตัวบงชี ้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชี ้ - 
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มาตรฐานที่  8  ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน   
สถานประกอบการ 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 8.1  ระดบัคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเขารับการฝกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  และมีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป  เชน  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  การรายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป  เปนตน     

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 สถานศึกษามีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยรวมกับชุมชน  สถานประกอบการเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ  เชน  โครงการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน  สถานประกอบการ  โครงการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ  มีผลการ
ปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
      ตัวบงชี้ที ่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เชน  โครงการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5) 
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      ตัวบงชี้ที ่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะ
สั้นรายวิชา  ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรม  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม  และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการ
ฝกอบรม  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ที่จัดการฝกอบรม เชน  โครงการจัดทํารายงาน
การใชแผนจัดการเรียนรูหลักสูตรระยะสั้น  โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนอืจากที่
ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด  ในดานภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ดานสถานประกอบการ  
ดานงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง  เชน  
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการอาชีวะอาสาสรางมูลคาทางสังคม  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร            
ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.6  รอยละของครผููสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรบัการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ  เชน  โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีจํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ  100 
 

     ตัวบงชี้ที ่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในดานวัสดุฝก  
อุปกรณ  สื่อการสอน  รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอน
ในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ของสถานศึกษา  เชน   
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 ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.8  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  
2.00  ขึ้นไป 
 สถานศึกษาไดดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม  ตามหลักสูตรและรายวิชาที่
สอน  โดยมีขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน  และขอมูลผู
เขารับการฝกอบรมที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เชน  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแกผูดอยโอกาส  โครงการอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นแกประชาชนทั่วไป  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการเปดโลกอาชีพสูประชาคมอาเซียน  
(Open  House)  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เทียบกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด  คิดเปน
รอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.9  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพือ่นําไปสูมาตรฐานคุณภาพของผูสําเรจ็การ
ฝกอบรม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนรวมกบัสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนรวมกบัโรงเรยีนแกนมัธยม  และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชนจังหวัดบรุีรมัย  เปนตน 
  ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา  ผูสําเรจ็การฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
เทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ประโยชน 
 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูสําเรจ็การฝกอบรมที่มีตอการนําความรู
ความสามารถ  ที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใชประโยชน  ตามวัตถุประสงคของตน  
เชน  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  และ
ครอบครัว  เปนตน  เชน  การมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และ
โครงการติดตามผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปนตน 
  ผลสัมฤทธิ ์ จากผลการดําเนินงาน  พบวา  สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูสําเรจ็
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของตน  มีผลการปฏิบัติ  
(1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) – (5) ดีมาก 

8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ  
(1) - (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) – (5) ดีมาก 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.6  รอยละของครผููสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรบัการพัฒนา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี  70-79.99 
- พอใช  60-69.99 
- ตองปรับปรุง 50-59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดีมาก 

8.7  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  
ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

8.8  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง  50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดีมาก 

8.9  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช 60-69.99 
- ตองปรับปรุง  50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน <  50 

รอยละ  100 ดีมาก 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) 
และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  

ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 8 ดีมาก / 5 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     ตัวบงชี ้ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี ้ 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 
     ตัวบงชี ้ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
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     ตัวบงชี ้ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี ้ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี ้ 8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 
     ตัวบงชี ้ 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ตัวบงชี้  8.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  
2.00  ขึ้นไป 
     ตัวบงชี ้ 8.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
     ตัวบงชี ้ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ประโยชน 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 
     - 
 
      

 
 



ตอนที่  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2555  สรุป ไดดังนี ้
  4.4.1 มาตรฐานและตัวบงชีท้ีด่ําเนินการไดในระดบัดมีาก   เรียงตามลําดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่  1 ตัวบงชีท้ี่  1.2,1.3,1.8,1.9 
   มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่  2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 
             มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที ่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12 
   มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  4.1 
   มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  5.1,5.2 
   มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  6.1,6.2,6.3,6.4 
   มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  7.1 
      มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,8.10 
  2. มาตรฐานและตัวบงชีท้ีด่ําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง   เรียงตามลําดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที ่ 1.7 
   มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่  - 
             มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที ่ - 
   มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  - 
      มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  - 
  3. มาตรฐานและตัวบงชีท้ีด่ําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที ่ 1.4 
   มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่  - 
             มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที ่ - 
   มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  - 
   มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  - 
      มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  - 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อใหการพฒันาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพบรรลเุปาหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี ้
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  4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   
1) โครงการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 -  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝาย/งาน/บุคลากร 
 -  โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา 
 -  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 
1) โครงการสรางผูประกอบการใหม 
 -  จัดกิจกรรมศูนยบมเพาะใหเขมแข็ง 
 -  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ 

   2) โครงการสงเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลุกจิตอาสาดานการใหบริการ 
    -  จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณวิชาชีพปลุกจิตอาสาดวยการบริการสังคม ชุมชน 
    -  พัฒนาคุณภาพผูเรียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   3) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    -  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    -  จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและสงเสริมมนุษยสัมพันธ   
  4.2.3 แผนพัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 -  ฝกอบรมทักษะ การจัดกระบวนเรียนรูแบบบูรณาการ 

   2) โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 
   3) โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมืออุปกรณการฝกดวยเทคโนโลยีช้ันสูง 

  4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
1) โครงการสงเสริมทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
 -  สงเสริมใหมีความรูเกี่ยวของกับการวิจัยอยางงายหรือการวิจัยแผนเดียว 
 -  สงเสริมการสรางสรรคสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
 -  สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิ

  4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
1) โครงการอาชีวะอาสาสรางมูลคาทางสังคม 
 -  ถนนอาชีพอาชีวศึกษา 
 -  กิจกรรม 108 อาชีพ 
 -  การฝกอบรมวิชาชีพในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย 
 -  การฝกอบรมวิชาชีพในศูนยพัฒนาสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบุรีรัมย 
 -  การฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูดอยโอกาส  คนพิการใน อบต.ตาง ๆ ในอําเภอสตึก 
 -  กิจกรรมชุมชนสัมพันธรอบคายรวมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย 
 -  กิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่  (อําเภอยิ้ม) 
2) สงเสริมการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑชุมชนสรางมูลคาเพิ่ม 
3) ขยายโอกาสการศึกษาและตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตในสายอาชีพ 
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    -  จัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ   
  4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

1) โครงการเพิ่มสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  พัฒนาเครือขาย ICT เพื่อการเรียนรู 
 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2)  โครงการพัฒนาหองสมุด E-Library    

  4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ 
 -  พัฒนาครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษาฝกปฏิบัติงานและฝกทักษะในสถานประกอบการ 
 -  พัฒนาการจัดทําแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะ 
 -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                           

  4.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                             
1) โครงการระดมสรรพกําลังสรางภาคีเครือขายอุปถัมภที่เขมแข็ง 
 -  สงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา                 

ทั้งความรูความคิด ความสามารถ และทรัพยากรทุกรูปแบบ 
 -  บันทึกความรวมมือกับสถานประกอบในการศึกษาระบบทวิภาคี 
 -  จัดสงนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการใหเปนระบบ 

 
 4.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
  4.3.1  ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพฒันาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ในทองถิ่น 

  4.3.2  การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 
  4.3.3  การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
  4.3.4  เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการ 

ปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  4.3.5  การไดรับการนิเทศ ติดตามงานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานบริการวิชาการและวิชาชีพ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 5  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

มาตรฐานท่ี 8 ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 


