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 รายงานการประเมินตนเองประจําป7การศึกษา  2556  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได*จัดทําข้ึนเพ่ือ
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และสาธารณชน  มีความสอดคล*องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และสามารถรองรับการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1.  ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 ท่ีตั้ง  100  หมู�ท่ี  23  ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย! 31150 

 โทรศัพท'  0-4468-0114 

 โทรสาร  0-4462-0208 

        E-mail  www.stuksticc@gmail.com 

ประวัติการจัดตั้ง 
 เม่ือวันท่ี  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ!  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ได<รายงานการขอใช<

ท่ีดินเพ่ือก�อสร<างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให<จังหวัดบุรีรัมย!ทราบ โดยมีเนื้อท่ีประมาณ  170 ไร� ซ่ึงเปFนท่ีดิน
สาธารณประโยชน!  “หนองบัวเจ<าปIา”  ซ่ึงต้ังอยู�  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย! 

 อธิบดีกรมท่ีดินได<ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช<ท่ีดินสาธารณประโยชน!      
หนองบัวเจ<าปIา  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย!  เนื้อท่ีประมาณ  170  ไร�  เพ่ือใช<จัดต้ัง                  
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย!  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือขยายการเปMดการสอนวิชาชีพและผลิต
กําลังคนด<านวิชาชีพเข<าสู�ตลาดแรงงานให<แก�นักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พ้ืนท่ี  170  ไร� ต้ังอยู�ท่ี  
ถนนบุรีรัมย!-มหาสารคาม ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย!  31150  ห�างจากอําเภอสตึกประมาณ  3  กิโลเมตร 

  ปรัชญา  วิสัยทัศน'   พันธกิจ  อัตลักษณ'  เอกลักษณ' 

 ปรัชญา   ความรู<ดี    ฝQมือเด�น   เน<นคุณธรรม  ก<าวล้ําเทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน'  มุ�งบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให<เปFนองค!การแห�งการเรียนรู<โดยการร�วมมือ ภาครัฐ  
เอกชน และท<องถ่ิน  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด<านวิชาชีพ  ตามความต<องการของผู<เรียน ส�งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาให<ก<าวทันเทคโนโลยีสู�มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาให<สอดคล<องกับความต<องการของตลาดแรงงาน ท้ังในประเทศและ 
ต�างประเทศ 
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 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝQมือ เทคนิคและเทคโนโลยีด<านวิชาชีพให<มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

 3. วิจัยการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต<องการของชุมชน สู�ความเปFนเลิศทางวิชาชีพให< 
ก<าวทันเทคโนโลยีสู�มาตรฐานสากล 

อัตลักษณ'  จิตบริการ  สู�สัมมาชีพ 
เอกลักษณ'  บริการวิชาชีพสู�ชุมชน  สร<างคนสู�อาชีพ 

 
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน      

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดจัดการเรียน การสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2547 แยกเป@นดังนี้   

ประเภทวิชาชBางอุตสาหกรรม  เปCดสอน  4  สาขาวิชา  6  สาขางาน  ดังนี้ 
 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 

� สาขางานยานยนต! 
-  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซBอมบํารุง 

� สาขางานซ�อมบํารุงและเครื่องจักรกล 

� สาขางานเครื่องมือกล 
-  สาขาวิชาไฟฟHาและอิเล็กทรอนิกส' 

� สาขางานไฟฟUากําลัง 

� สาขางานอิเล็กทรอนิกส! 
-  สาขาวิชาโลหะการ 

� สาขางานเชื่อมโลหะ 

ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปCดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแกB 
-  สาขาวิชาพณิชยการ 

�  สาขางานการบัญชี 

�  สาขางานคอมพิวเตอร!ธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 

         ประเภท วิชาชBางอุตสาหกรรม เปCดสอน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน  ไดแกB        
-  สาขาวิชาเครื่องกล 

�  สาขางานเทคนิคยานยนต! 



 - 3 -

-  สาขาวิชาไฟฟHากําลัง 
�  สาขางานติดต้ังไฟฟUา 

-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส' 
�  สาขางานอิเล็กทรอนิกส!อุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

�  สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 
 
 

          ประเภท  วิชาบริหารธุรกิจ เปCดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแกB 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

� สาขางานการบัญชี 
          -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร'ธุรกิจ 

� สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยม/ประถม 
�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
�  หลักสูตรเทียบโอนความรู<และประสบการณ! 

3.  สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  (ตามเปHาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได<ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือให<บรรลุเปUาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ส�วนท่ี  1  จํานวน  7  มาตรฐาน  34  ตัวบ�งชี้  และส�วนท่ี  2  จํานวน  1  
มาตรฐาน  10  ตัวบ�งชี้  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  ด<านผู<เรียนและผู<สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1 ร<อยละของผู<เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  50 

ร<อยละ  62.14 พอใช< / 3 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน�วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต�อ
คุณภาพของผู<เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช< ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

1.3 ร<อยละของผู<เรียนท่ีผ�านเกณฑ!การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
< 50 

ร<อยละ 93.90 ดีมาก / 5 

1.4 ร<อยละของผู<เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด<าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต�ค�าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช<  45-54.99 
- ต<องปรับปรุง 
35-44.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  35 

ร<อยละ  27.54 
ต<องปรับปรุง
เร�งด�วน / 1 

1.5 ร<อยละของผู<เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด<าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต�ค�าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช<  45-54.99 
- ต<องปรับปรุง 

ร<อยละ 38.69 
ต<องปรับปรุง / 

2 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

35-44.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  35 

1.6 ร<อยละของผู<เรียนท่ีผ�านเกณฑ!การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  50 

- - 

1.7 ร<อยละของผู<สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข<า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  50 

ร<อยละ  55.56 ต<องปรับปรุง/ 2 

1.8 ร<อยละของผู<สําเร็จการศึกษาท่ีได<งานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต�อ
ภายใน  1  ปQ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน 
<  50 

ร<อยละ 100 ดีมาก / 5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน�วยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผู<รับบริการท่ีมีต�อคุณภาพของผู<สําเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช< ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

มาตรฐานท่ี  2  ด<านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช<และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล<อง
กับความต<องการของของสถานประกอบการ  
หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู<รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช< ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  4  ข<อ ดีมาก / 4 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ  
1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝfกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ  
1 ข<อ 

มาตรฐานท่ี  3  ด<านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ  

1 ข<อ 

ปฏิบัติ  3  ข<อ พอใช< / 3 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ 
(1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ! 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ 
(1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผู<นําของผู<บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ  

1 ข<อ 

ปฏิบัติ  3  ข<อ พอใช< / 3 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข<อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ (1) ข<อ 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู<เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล<อม  และภูมิทัศน!ของ
สถานศึกษาและการใช<อาคารสถานท่ี  
ห<องเรียน  ห<องปฏิบัติการ  โรงฝfกงาน   
ศูนย!วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ!  ครุภัณฑ!  และคอมพิวเตอร! 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 
 

ปฏิบัติ  4  ข<อ ดี / 4 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  3  ข<อ พอใช< / 3 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ  2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติ 1 ข<อ  

ปฏิบัติ  4  ข<อ ดี / 4 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือข�ายท้ังในประเทศและ  หรือ
ต�างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

มาตรฐานท่ี  4  ด<านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 
 
 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

มาตรฐานท่ี  5  ด<านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ!  งานสร<างสรรค!  หรืองานวิจัย 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ!  งานสร<างสรรค!  หรือ
งานวิจัยของผู<เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ!  งานสร<างสรรค!  
หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

มาตรฐานท่ี  6  ด<านการปลูกฝgงจิตสํานึกและเสริมสร<างความเปFนพลเมืองไทยและพลโลก 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝgงจิตสาํนึกด<าน
การรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย!  ส�งเสริม
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเปFนประมุข  และ
ทะนบุํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝgงจิตสํานึก
ด<านการอนุรักษ!สิ่งแวดล<อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

6.3  ระดับคุณภาพในการส�งเสริมด<านการ
กีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ  1 ข<อ 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝgงจิตสํานึก
ด<านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ 2  ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

มาตรฐานท่ี  7  ด<านการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ!สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน  ดีมาก 
- ดีมาก 30-34 ตัวบ�งช้ีและไม�มี
ตัวบ�งช้ีใดท่ีอยู�ในเกณฑ!ต<อง
ปรับปรุงหรือต<องปรับปรุง
เร�งด�วน 
- ดี  24 - 29  ตัวบ�งช้ี 
- พอใช<  18 – 23  ตัวบ�งช้ี 
- ต<องปรับปรุง 12 – 17  
ตัวบ�งช้ี 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
< 12 ตัวบ�งช้ี 

ดีมาก 
30 - 34  ตัวบ�งชี้ 

ดีมาก/5 

มาตรฐานท่ี  8  ด<านการจัดฝfกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝfกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

8.2  ระดับคุณภาพในการใช<และพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล<องกับความ
ต<องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช< ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (4) ดี / 4 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู<รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)  
- พอใช< ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (3)  
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2)  
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝfกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝfกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบBงช้ี เกณฑ'การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.6  ร<อยละของครูผู<สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีได<รับการพัฒนา 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี  70-79.99 
- พอใช<  60-69.99 
- ต<องปรับปรุง 50-59.99 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน < 50 

ร<อยละ  100 ดีมาก / 5 

8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข<อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข<อ 
- พอใช< ปฏิบัติ  3  ข<อ 
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข<อ 
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข<อ 

ปฏิบัติ  5  ข<อ ดีมาก / 5 

8.8  ร<อยละของผู<สําเร็จการฝfกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการ
ฝfกอบรม  2.00  ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง  50-59.99 

- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน < 50 

ร<อยละ  100 ดีมาก / 5 

8.9  ร<อยละของผู<สําเร็จการฝfกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข<า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช< 60-69.99 
- ต<องปรับปรุง  50-59.99 

- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน <  50 

ร<อยละ  100 ดีมาก / 5 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผู<สําเร็จการ
ฝfกอบรมท่ีมีต�อการนําความรู<ความสามารถ
ไปใช<ประโยชน! 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช< ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต<องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต<องปรับปรุงเร�งด�วน  

ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดี  / 4.50 
 
4.  จุดเดBน-จุดท่ีตองพัฒนา 
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 จุดเดBน  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได<ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช<หลักของการ
บริหารเพ่ือทําให<พันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการให<เปFนไปตามเปUาหมาย และตรงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ได<รับความร�วมมือของบุคลากรทุกฝIายเพ่ือให<บรรลุตามวัตถุประสงค! ส�งผลให<สถานศึกษามี
จุดเด�นและจุดท่ีต<องการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเดBนของสถานศึกษา 
 1.  ด<านผู<เรียนได<รับการพัฒนาศักยภาพท้ังความรู<ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝgงคุณธรรม 
จริยธรรม ค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ!ท่ีดี มีจิตอาสา 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได<รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน และการปฏิบัติงาน รวมท้ังมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบเอาใจใส�ดูแลนักเรียน นักศึกษา ส�งผลต�อคุณภาพการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาได<ดําเนินกิจกรรมให<บริการวิชาชีพสู�ชุมชน ได<อย�างหลากหลาย ตอบสนองความ
ต<องการของชุมชน สังคม  โดยมีผลงานเปFนท่ีโดดเด�นท่ีได<ดําเนินการปQการศึกษา 2555  ได<แก�  โครงการ 
อาชีวอาสาสร<างมูลค�าทางสังคมซ่ึงเปFนโครงการท่ีขับเคลื่อนนโยบาย  การสร<างการมีส�วนร�วมและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาเพ่ือเปMดโอกาสให<ประชาชนท่ัวไป  นักเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กด<อยโอกาส  กลุ�มผู<
พิการ  ได<รับการฝfกฝนพัฒนาทักษะในด<านวิชาชีพ  ตลอดจนเสริมสร<างให<นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 
มีจิตอาสาใช<เวลาว�างและนําความรู<ไปใช<ให<เกิดประโยชน!แก�ตนเองและสังคมต�อไป 
 4.  ผู<บริหาร มีวิสัยทัศน! เปFนผู<นําทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการภายใต<สภาวะจํากัดได<อย�าง
มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ  ส�งเสริมการทํางานเปFนทีม  ร�วมคิด  ร�วมทํา  
ร�วมรับผิดชอบ 

 จุดท่ีตองพัฒนา 
 1.  ส�งเสริมให<ผู<เรียนมีความรู<และทักษะการวิจัยเพ่ือการสร<างสรรค!ผลิตภัณฑ!ใหม�ๆ หรือการ
คิดค<นสิ่งประดิษฐ!ประเภทต�างๆ 
 2.  พัฒนาห<องเรียน  ห<องปฏิบัติการให<มีความเหมาะสมกับการฝfกทักษะของแต�ละประเภทวิชา 
เพ่ือสร<างประสบการณ!ให<ผู<เรียน ได<เรียนรู<และฝfกทักษะแบบมืออาชีพ 
 
5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 การอาชีวศึกษาเปFนการจัดการศึกษาและฝfกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
ก่ึงฝQมือ ระดับฝQมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  ให<มีคุณภาพและมาตรฐาน
วิทยาลัยการ อาชีพสตึก  ซ่ึงเปFนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได<เล็งเห็น
ความสําคัญจึงมีความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให<เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู<เรียน สอดคล<องกับระดับสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณภาพตรงความต<องการของ
ตลาดแรงงานและตลาดอาชีพ  โดยเปMดโอกาสให<ผู<เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาชีพได<ตามศักยภาพ 
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ตามความถนัด ความสนใจ  ได<รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  นักศึกษาได<ฝfกปฏิบัติใน
สถานการณ!จริง  โดยใช<โรงฝfกงานของสถานศึกษาโรงงานของสถานประกอบการและชุมชนในท<องถ่ินเปFน
แหล�งบ�มเพาะทักษะอาชีพ  นักศึกษาจะได<รับการพัฒนาความรู<พ้ืนฐานท่ีจําเปFนสําหรับการดําเนินงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ 3 ด<าน  คือ ทักษะการเปFนผู<ประกอบการโดยการจัดต้ังศูนย!บ�มเพาะอาชีวศึกษา
ข้ึนภายในสถานศึกษาและร�วมมือกับองค!กรเอกชนหลายแห�ง  เพ่ือส�งเสริมให<เกิดกระบวนการเรียนรู<ในการ
ประกอบอาชีพ  ต้ังแต�การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  การตลาด  การขาย  การบัญชี  ซ่ึงเปFนทักษะ
ท่ีจําเปFนสําหรับการเปFนผู<ประกอบการรายใหม�  ทักษะการสื่อสาร โดยการพัฒนาให<นักศึกษามีความรู<    
ด<านภาษาต�างประเทศ และมีทักษะทางคอมพิวเตอร!สามารถใช<งานในวิชาชีพได<เปFนอย�างดี ทักษะการวิจัย
อย�างง�ายหรืองานวิจัยแผ�นเดียวไปจนถึงการวิจัยเพ่ือการสร<างสรรค!ผลิตภัณฑ!ใหม�ๆ  หรือการคิดค<น
สิ่งประดิษฐ!ประเภทต�างๆ  รวมท้ังมีการส�งเสริมการยกระดับทักษะฝQมือ ของทรัพยากรบุคคลให<สูงข้ึนโดย
การจัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ! โดยเปMดโอกาสให<พนักงานของสถานประกอบการ หรือ 
ผู<ประกอบอาชีพในทุกสายงานสามารถนําประสบการณ!อาชีพ และทักษะฝQมือจากการปฏิบัติงานมาขอ
เทียบโอนเปFนหน�วยกิตการเรียนได<  เพ่ือเปFนการสนับสนุนให<บุคลากรของชุมชนได<รับการพัฒนาท้ังทางด<าน
วิชาชีพและทักษะฝQมืออย�างต�อเนื่องในระดับสูงข้ึน 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี  1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

1.1  ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                            
 
 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให#ขยายการศึกษาวิชาชีพให#กว#างขวางยิ่งข้ึนเพ่ือ
สอดคล#องเพียงพอกับความต#องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต#องการของตลาดแรงงาน   
ในท#องถ่ินรวมท้ังต#องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส.วนรวมของประเทศ  จึงได#จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ 
สตึกข้ึน เพ่ือจัดการศึกษาและฝ1กอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซ่ึงเป5นความต#องการ
ของท#องถ่ินรวมท้ังของประเทศ อันจะเป5นการเสริมสร#างและพัฒนากําลังคนของประเทศให#มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดียิ่งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล  
 1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 

เม่ือวันท่ี  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ<  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ได#รายงานการขอใช#ท่ีดิน
เพ่ือก.อสร#างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให#จังหวัดบุรีรัมย<ทราบ โดยมีเนื้อท่ีประมาณ  170 ไร. ซ่ึงเป5นท่ีดิน
สาธารณประโยชน<  “หนองบัวเจ#าป?า”  ซ่ึงต้ังอยู.  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย< 

อธิบดีกรมท่ีดินได#ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช#ท่ีดินสาธารณประโยชน<      
หนองบัวเจ#าป?า  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย<  เนื้อท่ีประมาณ  170  ไร.  เพ่ือใช#จัดต้ัง                  
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย<  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือขยายการเปCดการสอนวิชาชีพและผลิต
กําลังคนด#านวิชาชีพเข#าสู.ตลาดแรงงานให#แก.นักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พ้ืนท่ี  170  ไร. ต้ังอยู.ท่ี  
ถนนบุรีรัมย<-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย<  31150  ห.างจากอําเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร 
 1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ. หาดทรายชวนฝHน แข.งขันเรือยาว เจ#าพ.อศักด์ิสิทธิ์ 
พาณิชย<สนามบิน” 

อาณาเขต   มีพ้ืนท่ี  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร. ต้ังอยู.ทางทิศเหนือของ
จังหวัดบุรีรัมย<  ห.างจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณา
เขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร< มีแม.น้ํามูลเป5นเส#นแบ.งเขต 

ทิศใต�     ติดเขตอําเภอกระสัง อําเภอห#วยราช ก่ิงอําเภอบ#านด.าน มีลําตะโคงเป5นเส#นแบ.งเขต 
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 ทิศตะวันออก   ติดเขตอําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร� มีลําน้ําชีเป!นเส"นแบ�งเขต 
 ทิศตะวันตก     ติดเขตก่ิงอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย� มีลําตะโคงเป!นเส"นแบ�งเขต 

สภาพเศรษฐกิจ 

  เศรษฐกิจ  ประชากรส�วนใหญ� ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช�น  ปลูกข"าว โดยเฉพาะ
ข"าวหอมมะลิ  ทําไร�มันสําปะหลัง  ไร�อ"อย  ไร�ข"าวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  นอกจากนั้นก็
มีการเลี้ยงสัตว� เช�น  โค  กระบือ  หมู  เป!ด  ไก�  และช"าง  ซ่ึงป5จจุบันผู"เลี้ยงช"างโดยฝ8กหัดช"างเพ่ือการแสดง
แล"วจะส�งไปแสดงตามสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย เช�น  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี 
รองลงมา  คือ  อุตสาหกรรมการค"าและทอผ"าไหม  งานหัตถกรรมพ้ืนบ"าน  สินค"า  OTOP  เช�น  สาน
เครื่องใช" จากไม"ไผ� สานรองเท"าด"วยผักตบชวา  เป!นต"น   
 สังคมและการเมือง  ประชากรส�วนใหญ�เป!นชาวอีสานเชื้อสาย ไทย ลาว เขมร ส�วย โดยมีภาษา
ท"องถ่ิน  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร ส�วยและไทยโคราช  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. งานประเพณีแข�งเรือยาวชิงถ"วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัวและ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปC ณ แม�น้ํามูลหน"าท่ีว�าการอําเภอสตึก 
  2.  งานฉลองเจ"าพ�อวังกรูด ซ่ึงจัดงานวันท่ี 1-5 เมษายน ของทุกๆ ปC 
  3.  งานง้ิวอําเภอสตึก ประมาณต"นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปC 
  4.  ประเพณีอ่ืน ๆ  เหมือนไทยอีสานท่ัวไป 

การเมืองการปกครอง 

  ในเขตอําเภอสตึก แบ�งออกเป!น 12 ตําบล 179 หมู�บ"าน ดังต�อไปนี้ 

1.  ตําบลสตึก   15 หมู�บ"าน 
2.  ตําบลนิคม   24 หมู�บ"าน 
3.  ตําบลดอนมนต�   10 หมู�บ"าน 
4.  ตําบลสะแก   13 หมู�บ"าน 
5.  ตําบลเมืองแก   19 หมู�บ"าน 
6.  ตําบลทุ�งวัง   15 หมู�บ"าน 
7.  ตําบลท�าม�วง   11 หมู�บ"าน 
8.  ตําบลชุมแสง   18 หมู�บ"าน 
9.  ตําบลหนองใหญ�   16 หมู�บ"าน 
10.ตําบลสนามชัย   12 หมู�บ"าน 
11.ตําบลกระสัง   8   หมู�บ"าน 
12.ตําบลร�อนทอง   18 หมู�บ"าน 



  - 18 - 
 

การปกครองท	องถ่ิน 

  ในเขตอําเภอสตึกแบ�งการปกครองออกเป�น 12   ตําบล   1  เทศบาล 
  1)  เทศบาลตําบลสตึก 

  2) องค�การบริการส�วนตําบล 12  แห�ง 

   2.1   องค�การบริหารส�วนตําบลสตึก 
   2.2  องค�การบริหารส�วนตําบลนิคม 
   2.3  องค�การบริหารส�วนตําบลดอนมนต� 
   2.4  องค�การบริหารส�วนตําบลร�อนทอง 
   2.5  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
   2.6   องค�การบริหารส�วนตําบลสะแก 
   2.7  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� 
   2.8  องค�การบริหารส�วนตําบลชุมแสง 
   2.9   องค�การบริหารส�วนตําบลสนามชัย 
                 2.10   องค�การบริหารส�วนตําบลกระสัง 
                2.11   องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งวัง 
               2.12  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าม�วง 

สภาพศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศาสนา 

ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  ในพ้ืนท่ีอําเภอสตึก มีวัดท้ังสิ้น จํานวน 52  แห�ง  
ศาลเจ9า 1  แห�ง ดังนี้ 
  -  ได9รับวิสุงคามสีมา  จํานวน 25    แห�ง 
  -  ไม�ได9รับวิสุงคามสีมา จํานวน  27    แห�ง 
  -  ศาลเจ9าพ�อวังกรูด  จํานวน    1    แห�ง 

 ศิลปวัฒนธรรม 

  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ9านของอําเภอสตึก ได9แก� การละเล�นดนตรีพ้ืนบ9าน เช�น กันตรึม 
อําเภอสตึก  มีองค�กรเครือข�ายในพ้ืนท่ี  จํานวน 14 แห�ง  ดังนี้ 
  -  สภาวัฒนธรรมอําเภอ 1    แห�ง 
  -  สภาวัฒนธรรมตําบล      12  แห�ง 
  -  ศูนย�วัฒนธรรมอําเภอ 1    แห�ง 
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 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 งานประเพณีท่ีสําคัญ  ได�แก
 
 - งานประเพณีแข
งเรือยาวชิงถ�วยพระราชทานฯ ประจําป! ณ บริเวณลําน้ํามูล หน�าท่ีว
าการ
อําเภอสตึก 
 -  งานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
 -  งานประเพณีแห
เทียนพรรษา 
 -  งานเทศกาลสงกรานต3  
 -  งานเทศกาลลอยกระทง 

 การสาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง) จํานวน  1   แห
ง 
  -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1   แห
ง 
  -  สถานีอนามัย   จํานวน 12  แห
ง 
  -  คลินิก    จํานวน   2  แห
ง 
  -  ร�านขายยาแผนป=จจุบัน  จํานวน   9  แห
ง 
 1.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น   28,841,640  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  1.1 
 
ตารางท่ี 1.1  งบดําเนินการ  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป!  2557 

 
รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร   
     (เงินเดือน, เงินประจําตําแหน
ง, เงินวิทยฐานะ, ค
าจ�างลูกจ�างประจํา) 

7,086,690 

2.  งบดําเนินงาน  
     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงาน  โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป!)  4,600,000 
     2.2  ค
าสาธารณูปโภค  350,000 
3.  ค
าเสื่อมราคา 3,160,350.01 
4.  งบเรียนฟรี 15 ป! : ค
าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  
      4.1  ค
าจัดการเรียนการสอน 6,424,600 
      4.2  ค
าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ3+กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน    4,761,600 
5.  งบรายจ
ายอ่ืน ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต
าง ๆ)  
     5.1  โครงการศูนย3ฝMกอาชีพชุมชน (Fix  it  Center)  2,070,000 
     5.2  สิ่งประดิษฐ3ของคนรุ
นใหม
 165,400 
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รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 
     5.3  โครงการคุณธรรมนําวิชาชีพ 85,000 
     5.4  โครงการหารายได ระหว"างเรียน 78,000 
     5.5  โครงการสร างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 60,000 

ฯลฯ  
รวมงบดําเนินการท้ังส้ิน 28,841,640 

 

1.2 สภาพป!จจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.  2545 
ปรับปรุง พ.ศ.  2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2546  รายละเอียดสภาพป8จจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้  
              1.2.1 จํานวนผู เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําป?การศึกษา 2556  ดังแสดงใน 
ตารางท่ี  1.2  ถึงตารางท่ี  1.5 

ตารางท่ี  1.2  จํานวนผู เรียนจําแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

ระดับช้ัน 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช. 1 279 181 - - 279 181 460 
ปวช. 2 154 128 - - 154 128 282 
ปวช. 3 202 147 - - 202 147 349 

รวมระดับ ปวช.   635 456 - - 635 456 1,091 
ปวส. 1 88 55 41 67 129 122 251 
ปวส. 2 113 55 10 5 123 60 183 

รวมระดับ ปวส. 201 110 51 72 252 182 434 
รวมท้ังหมด 836 566 51 72 887 638 1,525 

 
 
 
 
 
 



  - 21 - 
 

ตารางท่ี  1.3  จํานวนผู�เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร  
                  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเป.ดสอน)   
 

รุนท่ี/ป� หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผู#เรียน 
ชาย หญิง รวม 

1/55 72 ชม. บัญชี 1 2 1 3 
1/55 72 ชม. บัญชี 1 2 13 15 
3/55 54 ชม. บัญชี 1 2 13 15 
3/55 60 ชม. คอมพิวเตอร; 1 30 20 50 
3/55 54 ชม. คอมพิวเตอร; 1 1 10 11 

รวม 5 37 57 94 
 

ตารางท่ี  1.4  จํานวนผู�บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหน?ง 
 

 
ผู#บริหาร/แผนกวิชา 

 
จํานวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผู#บริหาร/ครู 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ�า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 
ป.

 โท
 

ป.
 ต

รี 

ต่ํา
กว

?า 

คร
ู ค

ศ.
1 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 
ชํา

นา
ญ

กา
รพิ

เศ
ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ผู�บริหารและรองฯ 5 5 - - 2 3 - 5 - - - 1 4 - 
แผนกวิชาช?างยนต; 6 1 1 4 6 - - - 6 - 1 - - - 
แผนกวิชาไฟฟDากําลัง 3 - 2 1 2 1 - - 3 - - - - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส; 4 1 1 2 3 1 - 1 3 - 1 - - - 
แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ 3 1 1 1 3 - - - 3 - - - - - 
แผนกวิชาการบัญชี 8 3 2 3 1 7 - 2 6 - 3 - - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร;ฯ 5 1 1 3 2 3 - - 5 - 1 - - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ; 9 4 1 4 3 6 - 1 8 - 1 3 - - 
แผนกวิชาเชื่อมโลหะการ 3 1 - 2 3 - - 1 2 - 1 - - - 

รวมท้ังหมด 46 17 9 20 25 21 - 10 36 - 8 3 2 - 
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ตารางท่ี  1.5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
 

งานตามโครงสร"างบริหาร
สถานศึกษา 

 
จํานวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข�า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 
ลูก

จ�า
งป

ระ
จํา

 

ลูก
จ�า

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต"น

หรื
อ 

ต่ํา
กว

)า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นปุ

ริญ
ญา

 

ปร
ิญา

ตร
ี 

สูง
กว

)า 
ป.

ตร
ี 

บริหารทรัพยากร 10 - - 10 2 8 - - 2 8 - 

แผนงานและความร)วมมือ 3 - - 3 1 2 - 1 - 2 - 

วิชาการ 4 - - 3 1 3 - - 3 1 - 

พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  2 - - 2  2 - - 1 1 - 

รวมท้ังหมด 19 - - 19 5 14 - 1 6 12 - 
 
 
 
 
 
 



1.3  ระบบโครงสร�างบริหาร 
 เพื่อให	การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได	ร�วมคิด  ร�วมทํา  ร�วมประเมินผล  ร�วมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจ
การบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร	างการบริหารงานดังนี้  (แสดงแผนภูมิโครงสร	างการบริหารของวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

ฝ!ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานอาคารสถานที่ 

วางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย5ข	อมูลสารสนเทศ 

งานความร�วมมือ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ5 

งานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

ฝ!ายแผนงานและความร(วมมือ ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีนการสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานวิทยบริการห	องสมดุ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

ฝ!ายวิชาการ 

23 

งานส�งเสรมิผลิตผลฯ 
งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ5 งานควบคุมภายใน 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชน 

งานสื่อการเรยีนการสอน 



1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานดีเด�นของสถานศึกษา 
 1.  ได�รับคัดเลือกให�เป�นสถานศึกษาแบบอย�างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําป+  2553 
 2. ได�รับรางวัลการบริหารจัดการส�วมได�มาตรฐาน HAS ประจําป+ 2553 ประเภทอาชีวศึกษา 
จากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย8 
 3. ได�รับรางวัลสถานศึกษาดีเด�นในการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการออกฝ<กประสบการณ8
วิชาชีพกับสถานประกอบการ ประจําป+  2553 

4. ได�รับรางวัลชมเชย  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลาง  
ประจําป+การศึกษา  2554 
 5. สถานศึกษาได�รับรางวัล อันดับท่ี  31 ในระดับประเทศ และอันดับท่ี  8  ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข�งขันยานยนต8ประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco mileage ครั้งท่ี 14 ณ      
ริมทะเลสาบเมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  
 6.  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� ประจําป+การศึกษา 
2554  ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด   จํานวน 3 ชิ้น ได�แก�      
อุปกรณ8หลอดตะเกียบจากท�อ PVC, เครื่องจับระดับด�วยแสงเลเซอร8  และพัดสมุนไพรจากต�นกก 
 7.  รางวัลสถานศึกษาดีเด�นด�านคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+ 
การศึกษา  2555 
 8.  รางวัลเหรียญเงินการประกวดหน�วยดีเด�น  หน�วยองค8การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศ
ไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 9.  ได�รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� “ มีดขูดขนหมูแบบใบมีด 
สามชั้น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+การศึกษา 2555 
 10. ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� “ พัดสมุนไพร
จากต�นกก ” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+การศึกษา 2555 
 11. ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 จํานวน 3 ชิ้น ได�แก� เครื่องจ�ายไฟอเนกประสงค8 , เครื่องล�างแอร8 2 in 1 และ 
เตาชีวมวลพลังงานจากเศษใบไม� ประจําป+การศึกษา 2555 
 12.  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับภาค ประจําป+การศึกษา 2555 
 13. ได�รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี 7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําป+การศึกษา 2555 

-24- 
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             14.  ได�รับรางวัลอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  “อุปกรณ8ป[องกันใบอ�อย
ท่ิมตา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ป+การศึกษา  2556 
   15.  ได�รับรางวัลอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  “สเปรย8สมุนไพรไล�ยุง
พร�อมบํารุงผิว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ป+การศึกษา  2556 

16.  ได�รับรางวัลอันดับ  6  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  “กล�องพลังงานเพ่ือผู�
ประสบอุทกภัย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ป+การศึกษา  2556 

17.  ได�รับรางวัลอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  “มีดขูดขนหมูแบบ  All  
New”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ป+การศึกษา  2556 

18.  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคน      
รุ�นใหม�  “มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป+การศึกษา  2556 

19.  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ  7  การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม�  
“มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับชาติ  ป+การศึกษา  2556 

รางวัลและผลงานดีเด�นของผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นายระเบียบ  เท่ียงธรรม ได�รับรางวัล ผู�บริหารดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+การศึกษา 
2554 
 2.  นางสาวธัชมาศ  พิภักด์ิ  ได�รับรางวัล ผู�บริหารดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+การศึกษา 
2554 
 3.  นายอดุลย8  ผิวผัน  ได�รับรางวัล ผู�บริหารดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+การศึกษา 
2554 
 4.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ได�รับรางวัล ครูผู�สอนดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+การศึกษา 
2554 
 5.  นายประเทือง  กองรัตน8  ได�รับรางวัล ครูผู�สอนดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+
การศึกษา 2554 
 6.  นายวิรัช  สายหยุด  ได�รับรางวัล ครูผู�สอนดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+การศึกษา 
2554 
 7.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ้นเจริญ  ได�รับรางวัล ครูผู�สอนดีเด�น ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+
การศึกษา 2554 
 8.  นางสาวนวลละออ  ประยันโต  ได�รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ด�านจรรยาบรรณครู 
ประจําป+การศึกษา 2554 
 9.  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง  ได�รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ด�านจรรยาบรรณครู 
ประจําป+การศึกษา 2554 
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 10.  นายสมพงษ8  แสงงาม  ได�รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+
การศึกษา 2554 
 11.  นางดาหวัน นิลฉวี  ได�รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+
การศึกษา 2554 
 12.  นายบุญแก�ว  สายสาลี  ได�รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษา ด�านจรรยาบรรณครู ประจําป+
การศึกษา 2554 
 13.  นางสาวธัชมาศ  พิภักด์ิ  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 2555 
 14.  นางจิราภรณ8  งามชื่น  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 2555 
 15.  นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 
2555 
 16.  นางวาสนา  นวลศรี  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 2555 
 17.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 2555 
 18.  นายประเทือง  กองรัตน8  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําป+การศึกษา 2555 
 19.  นางสาวธัชมาศ  พิภักด์ิ  ได�รับรางวัล  ข�าราชการพลเรือนดีเด�นจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+  
2555 
             20.  นายประเทือง  กองรัตน8  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  
2556 

21.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ้นเจริญ  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+
การศึกษา  2556 

22.  นางมริษฎดา  บุษดี  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  2556 
23.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  

2556 
24. นายนพฐพรข8  สถิตดํารงกุลณ8  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+

การศึกษา  2556 
25.  นางออมทรัพย8  สว�างเนตร  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  

2556 
26.  นายปฐมพงษ8  สังข8น�อย  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  

2556 
27.  นางสาววนิดา  โพธิ์ออน  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  

2556 
28.  นางสาวจันทร8เพ็ญ  สายแสงจันทร8  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+

การศึกษา  2556 
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29.  นางสาวรัศมี  บุญม่ัน  ได�รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป+การศึกษา  2556 
 

 รางวัลและผลงานดีเด�นของนักเรียน นักศึกษา 
      1. นักศึกษาเป�นตัวแทนเข�าร�วมประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� ประจําป+การศึกษา  2553  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  6  ชิ้นงาน 

2. ได�รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดบุรีรัมย8การแข�งขัน Diasil Presentation Contest 2010  
ได�แก�นางสาวศศิฉาย ภักดีวังภูดล  นางสาวดาวรุ�ง  สมบัติเนียม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.
และนายธีระเดช บุญเพ่ิม  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
 3. นางสาวเสาวภา  พิพม8หล�า  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะวิชาชีพประจําป+การศึกษา 2553  ประเภทประกวดร�องเพลงไทย
สากล ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย8 จังหวัดบุรีรัมย8 และเป�นตัวแทนระดับ อศจ. ไปแข�งขันการ
ประกวดร�องเพลงประเภทไทยสากล ในระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย8 
 4.  นางสาวศิริรัตน8  อ่ิมสําราญ  และนางสาวรุ�งลาวัลย8  ประโน  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร8
ธุรกิจ  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ผลงานสบู�เหลวล�างหน�าจากวุ�นแก�วมังกร  ระดับ ปวช. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร8อาชีวศึกษา – เอสโซ� ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําป+  2554 
 5.  นักศึกษาเป�นตัวแทนเข�าร�วมประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� ประจําป+การศึกษา  2554  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดร�อยเอ็ด  จํานวน  3  ชิ้นงาน 
 6.  นักศึกษาได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเล�านิทานภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย8  และเป�นตัวแทนเข�าร�วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจําป+ 2554 
 7.  นักศึกษาได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย8  และเป�นตัวแทนเข�าร�วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจําป+ 2554 
 8.  นายอัครเดช  แก�วสุข  นักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาการบัญชี  ได�รับรางวัลชมเชย
นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจําป+การศึกษา  2554 
 9.  นายนเรศ  คําศรี  ได�รับรางวัลนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านกีฬา  เนื่องในวันเด็ก
แห�งชาติ ประจําป+  2554 ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย8 
 10.  น.ส.วิยุดา  ยิงรัมย8  ได�รับรางวัลนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านการเรียน  เนื่องใน  
วันเด็กแห�งชาติ  ประจําป+  2554  ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย8 
 11.  นายอนุสิทธิ์  ปiตาทาโย  ได�รับรางวัลนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านคุณธรรม
จริยธรรม  เนื่องในวันเด็กแห�งชาติ  ประจําป+  2554  ณ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย8 
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 12.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดล  ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การพูด
สาธิตเป�นภาษาอังกฤษ (Demonstration) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+การศึกษา 2554 
 13.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การเล�า
นิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+การศึกษา 2554 
 14.  นายคัมภีร8  บุญพร�อม และ นายนเรศ คําศรี ได�รับรางวัลชนะเลิศ  การแข�งขันทักษะวิชาชีพ
ช�างไฟฟ[ากําลัง ระดับ ปวช. ทักษะงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 
ประจําป+การศึกษา 2554 
 15.  นางสาวจิรารัตน8  อินอุไร  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข�งขันทักษะวิชาชีพ
พ้ืนฐาน การรักการอ�าน (ภาษาไทย) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา 2554 
 16.  นางสาวดาวรุ�ง  สมบัติเนียม  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน การกล�าวสุนทรพจน8ภาษาไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+การศึกษา 2554 
 17.  นางสาวสุดารัตน8  สํารวมจิต  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพ8ดีดอังกฤษ 
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเลขานุการ การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8 ประจําป+
การศึกษา 2554  
 18.  นางสาวรุ�งฤดี  เป+ยรัมย8  และนางสาวจินดารัตน8  ชินรัมย8  ได�รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1
การประกวดดนตรีไทย  (ซออู� , ซอด�วง)  การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  
ประจําป+การศึกษา  2555 
 19.  นางสาวรุ�งนภา  ขุดสุวรรณ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  การประกวดการเล�านิทานพ้ืนบ�าน  
การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 20.  นายสันติ  บุญจันทร8  และคณะ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3  การประกวดวงดนตรีสากล   
คนพันธ8อา  การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 21.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดล  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  การประกวดสุนทรพจน8
ภาษาอังกฤษ  การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 22.  นางสาวสุพรรษา  งามสง�า  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  การพูดสาธิตเป�นภาษาอังกฤษ   
การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 23.  นายภูรินัฐ  ปานาหะ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  นักร�องเพลงไทยสากล  การแข�งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 24.  นางสาววราภรณ8  พิมพ8หล�า  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  นักร�องเพลงสากล  การแข�งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 25.  นางสาววันวิสาข8  ตะโนนทอง  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3  นักร�องเพลงไทยลูกทุ�ง     
การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
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 26.  นายนภดล  กองพล  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3  นักร�องเพลงไทยลูกทุ�ง  การแข�งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 27.  นายลือชัย  ขันน�อย  และคณะ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  จินตลีลา  การแข�งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย8  ประจําป+การศึกษา  2555 
 28.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และนายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ได�รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 
ท่ี 7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� “มีดขูดขนหมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําป+
การศึกษา 2555 
 29.  นายอัครเดช  แก�วสุข  เป�นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านการเรียน  ในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กแห�งชาติ  ประจําป+  2556 
 30.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  เป�นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านคุณธรรม  จริยธรรม  
ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห�งชาติ  ประจําป+  2556 
 31.  นางสาวนัฏสิมา  ศาลางาม  เป�นนักเรียนท่ีมี 
 
ความประพฤติดีเด�นด�านการกีฬา  ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห�งชาติ  ประจําป+  2556 
 
1.5 เป'าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 ความสําเร็จตามเป[าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําป+
การศึกษา  2555  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด าน เป'าหมายความสําเร็จ 

1.5.1  ผู�เรียนและ
ผู�สําเร็จการศึกษา 

ผู�เรียนได�รับการพฒันาในด�าน  ความรู�  ความสามารถทักษะวชิาชีพ  สาํหรับการทาํงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ มีทักษะเป�นผู�ประกอบการ  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะ
การวิจัย 

1.5.2  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เรียนเป�นเรื่อง เป�นชิ้นงาน เป�นโครงการ 
สร�างโอกาส ให�นักศึกษาได�ฝ<กปฏิบัติในสถานประกอบการจริง อย�างเข�มแข็งโดย
ใช�โรงฝ<กงานของสถานศึกษา  โรงงานของสถานประกอบการ และชุมชนใน
ท�องถ่ินเป�นแหล�งบ�มเพาะทักษะอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานและ  
การประกอบอาชีพ ตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงาน 

1.5.3  การบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการที่ดียึดหลกัธรรมาภิบาล   มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกพลังสร�างสรรค8และร�วมรับผดิชอบ   มีเอกลักษณ8 
โดดเด�นได�รับการยอมรับจากชมุชน สงัคม และสถานประกอบการ 

1.5.4  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาทีต่อบสนองโลกแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับ
ทักษะฝ+มือ ของทรัพยากรบุคคลให�สูงข้ึน และยกระดบัการผลติและบริการ ให�มีความ
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ด าน เป'าหมายความสําเร็จ 

 เข�มแข็ง โดยจัดระบบการเรียน  แบบเทียบโอนประสบการณ8เพื่อสนับสนุนให�บุคลากร
ในชุมชน ได�รับการพัฒนาทัง้ด�านวิชาชีพและทักษะฝ+มืออย�างต�อเนื่อง ในระดับสูงข้ึน 

1.5.5  นวัตกรรม  
สิ่งประดษิฐ8  งาน
สร�างสรรค8  หรืองานวิจัย 
 

ส�งเสริมให�นักศึกษาคิดเป�นทาํเป�น  และสร�างองค8ความรู�ด�วยตนเอง จากแหล�งเรียนรู�ที่
หลากหลาย เน�นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ซ่ึงจะนาํไปสู�รากฐานของการวิจัยเพื่อ
พัฒนา ผลงานสิ่งประดิษฐ8 ที่เป�นประโยชน8ต�อสังคมและประเทศชาต ิ

1.5.6  การปลูกฝoง
จิตสํานึกและเสริมสร�าง
ความเป�นพลเมืองไทย
และพลโลก   

สถานศึกษาส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝoงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป�น
พลเมืองไทยและพลโลก  ในด�านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย8 ส�งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8  ทรงเป�นประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ8สิ่งแวดล�อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

1.5.7 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด�วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในกฏกระทรวง ว�าด�วยระบบหลักเกณฑ8และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1.5.8  การจัดการ
ฝ<กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝ<กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมีส�วนร�วมของครูและบุคลากรทุกฝqายในสถานศึกษา  เพ่ือให�
สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน สถานประกอบการและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

 
1.6  ความสําเร็จตามเป'าหมายของแผนบริหารความเส่ียง  
 ความสําเร็จตามเป[าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําป+การศึกษา  2555   ซ่ึงประชาคม
ของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด าน เป'าหมายความสําเร็จ 

  1.6.1 ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย  ของผู�เรียน  
       ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

สถานศึกษามีระบบการรักษาความปลอดภัยให�แก�
ผู�เรียน ครูและบุคลากร  เน�นการมีส�วนร�วม 
ระหว�างผู�เรียน ครู ผู�ปกครองชุมชนและเครือข�าย 
โดยร�วมกันวางแผน แก�ไข ควบคุม กํากับ ติดตาม
และรายงาน 
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ด าน เป'าหมายความสําเร็จ 

  1.6.2  ความเสี่ยงด�านการทะเลาะวิวาท     
                                       
 
                                                       

สถานศึกษามีคณะกรรมการรับผิดชอบและแก�ไข
ปoญหาท่ีเก่ียวข�องกับการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการตาม
ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน โดยการจัดทําข�อมูล
ประสานความร�วมมือกับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ หรือ
องค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดโครงการอบรม
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาท่ีก�อ
เหตุทะเลาะวิวาท 

1.6.3  ความเสี่ยงด�านสิ่งเสพติด     เฝ[าระวังโดยอาศัยกระบวนการเครือข�ายท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  นําศาสนธรรมสู�
นักศึกษา เพ่ือเป�นหลักในการดํารงชีวิตด�วยความ
ร�วมมือระหว�างสถาบันศาสนาและวิทยาลัย 

1.6.4  ความเสี่ยงด�านสังคม  เช�น  การต้ังครรภ8 
         ก�อนวัยอันควร         

จัดให�มีคณะกรรมการเฝ[าระวัง ปราบปรามนักเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค8และสถานท่ีท่ีเสี่ยง 
โดยเฉพาะห�องเรียน ห�องน้ํา จัดบริการให�คําปรึกษา 
เช�นเพ่ือนวัยใส ตู�รับฟoงปoญหาและความคิดเห็น    
มีหลักสูตรบูรณาการในกลุ�มสาระการเรียนรู� 
ประสานงานผู�ปกครอง เพ่ือให�ความช�วยเหลือ     
ในการดูแล 

1.6.5  ความเสี่ยงด�านการพนันและการม่ัวสุม   
 

กําหนดให�สถานศึกษาเป�นเขตปลอดอบายมุข     
ทุกประเภทมีระบบการตรวจสอบ รายงานการมา
เรียนของนักศึกษา เพ่ือป[องกันการหนีเรียน  จัด
กิจกรรมเสริมสร�างความรู�ความตระหนักในโทษภัย
และปoญหาแหล�งอบายมุข ท่ีมีผลกระทบต�อการ
เรียนและความเป�นอยู�มีกิจกรรมเพ่ือส�งเสริม พัฒนา
ศักยภาพผู�เรียนตามความสนใจ เช�น ดนตรี กีฬา 
เป�นต�น 
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ตอนท่ี  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  อัตลักษณ�  เอกลักษณ�  และเป'าประสงค�ของสถานศึกษา 

  

 ปรัชญา  ความรู�ดี    ฝ�มือเด�น   เน�นคุณธรรม  ก�าวล้ําเทคโนโลย ี
 วิสัยทัศน�  มุ�งบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให�เป+นองค,การแห�งการเรียนรู�โดยการร�วมมือ ภาครัฐ  
เอกชน และท�องถ่ิน  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด�านวิชาชีพ  ตามความต�องการของผู�เรียน ส�งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาให�ก�าวทันเทคโนโลยีสู�มาตรฐานสากล 
   
 พันธกิจ   

 1. จัดการอาชีวศึกษาให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน ท้ังในประเทศและ 
ต�างประเทศ 

 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝ�มือ เทคนิคและเทคโนโลยีด�านวิชาชีพให�มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

 3. วิจัยการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชน สู�ความเป+นเลิศทางวิชาชีพให� 
ก�าวทันเทคโนโลยีสู�มาตรฐานสากล 
 
 เป'าประสงค�  

  1.  ผู�เรียนมีคุณลักกษณะท่ีพึงประสงค, เป+นคนดี มีคุณธรรม ได�รับการพัฒนาทักษะท้ังความรู� 
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทํางาน 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการส�งเสริมให�เป+นมืออาชีพ มีความรู�ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกกําลังสร�างสรรค,และมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา 
 
 อัตลักษณ�  จิตบริการ  สู�สัมมาชีพ 

 เอกลักษณ�  บริการวิชาชีพสู�ชุมชน  สร�างคนสู�อาชีพ 
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2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให�การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป>าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตร,การพัฒนาดังนี้ 
 

ด,าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
 

มีระบบบริหารจัดการท่ีดียึดหลัก
ธรรมาภิบาล  มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร  ผนึกพลังสร�างสรรค,
และร�วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ,
โดดเด�นได�รับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการให�มี
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรผนึก 
พลังสร�างสรรค,และร�วมรับผิดชอบ 
- เน�นกระบวนการแบบส�วนร�วม 
และการทํางานเป+นทีม 

2.2.2 การพัฒนาผู�เรียน 
 

ผู�เรียนได�รับการพัฒนาในด�าน
ความรู�  ความสามารถทักษะ
วิชาชีพ  สําหรับการทํางานและ
การประกอบอาชีพอิสระ มีทักษะ
เป+นผู�ประกอบการ  ทักษะการ
สื่อสาร  และทักษะการวิจัย 

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพควบคู�กับการ
ปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
งาม 
- ส�งเสริมพัฒนาทักษะฝ�มือของ
ผู�เรียนในแต�ละสาขางานผ�าน
กระบวนการเรียนรู�ในสถานการณ,
จริงท้ังในสถานศึกษาและ            
สถานประกอบการ 
- ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านคุณธรรม จริยธรรม                   
มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ,แข็งแรง          
ตามวัย 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  เรียนเป+นเรื่อง เป+นชิ้นงาน 
เป+นโครงการ สร�างโอกาส ให�
นักศึกษาได�ฝAกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง อย�างเข�มแข็ง

- พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนให�ได�มาตรฐาน
ตรงตามต�องการของสถาน
ประกอบการและได�
มาตรฐานสากล 
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ด,าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

โดยใช�โรงฝAกงานของสถานศึกษา  
โรงงาน ของสถานประกอบการ 
และชุมชนในท�องถ่ิน  เป+นแหล�ง
บ�มเพาะทักษะอาชีพ  เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการทํางานและการ
ประกอบอาชีพ ตอบสนองความ
ต�องการของตลาดแรงงาน 
 

2.2.4  การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ,  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

ส�งเสริมให�นักศึกษาคิดเป+นทํา
เป+น  และสร�างองค,ความรู�ด�วย
ตนเอง จากแหล�งเรียนรู�ท่ี
หลากหลาย เน�นกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  ซ่ึงจะนําไปสู�
รากฐานของการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ,ท่ีเป+น
ประโยชน,ต�อสังคมและ
ประเทศชาติ 

- ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัยสร�าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ,และ
โครงงานท่ีนําไปใช�ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและ
พัฒนาอาชีพ 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก�ชุมชนและสังคม 
 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาท่ี
ตอบสนองโลกแห�งการเรียนรู�
ตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับทักษะ
ฝ�มือ ของทรัพยากรบุคคลให�
สูงข้ึน และยกระดับการผลิตและ
บริการ ให�มีความเข�มแข็ง โดย
จัดระบบการเรียน  แบบเทียบ
โอนประสบการณ,เพ่ือสนับสนุน
ให�บุคลากรในชุมชน ได�รับการ
พัฒนาท้ังด�านวิชาชีพและทักษะ
ฝ�มืออย�างต�อเนื่อง ในระดับสูงข้ึน 

- สร�างโอกาสและวิชาชีพเพ่ือตอบ 
สนองโลกแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
- พัฒนาศูนย,ฝAกอบรมอาชีวศึกษา
เพ่ือฝAกอบรมและให�บริการวิชาชีพ
แก�ประชาชนท่ัวไป กลุ�มผู�พิการ 
ด�อยโอกาส 
- พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือกับ
ภาครัฐเอกชนในการให�บริการ
วิชาชีพและการฝAกอบรมท่ี
หลากหลาย 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล�งการเรียนรู�   

เพ่ิมศักยภาพการใช�เทคโนโลยี
การสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

- พัฒนาศักยภาพการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู� 
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ด,าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
เกิดประสิทธิผลพัฒนา
สิ่งแวดล�อมแหล�งเรียนรู� และใช�
ประโยชน, 

- ปรับบรรยากาศสภาพแวดล�อม
ให�เอ้ือต�อการเรียนรู� 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล�งการเรียนรู�   

อย�างคุ�มค�า อาคารสถานท่ีเป+น
ระเบียบ ร�มรื่น สะอาด ปลอดภัย
สะดวก ทันสมัย บรรยากาศ 
อบอุ�น ส�งเสริมให�ผู�เรียนอยากมา
เรียนกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� 

 

2.2.7  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครู และบุคลากรได�รับการพัฒนา 
ให�มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ
เป+นมืออาชีพ เพื่อร�วมมือร�วมแรงใน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

- พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให�เป+นมืออาชีพ 

2.2.8 การสร�างเครือข�ายความ
ร�วมมือในการจัดการศึกษา         

                                     
                                          

                                    

ระดมสรรพกําลังสร�างภาคี
เครือข�ายความร�วมมือจากทุก
ภาคส�วน ให�เข�ามามีส�วนร�วมใน
การจัดการศึกษา 

- สร�างความเข�มแข็งเครือข�าย
ความร�วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 
  

 2.3   มาตรการป'องกันและควบคุมความเส่ียง                   

 เพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป>าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการป>องกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 

ด,าน มาตรการป'องกันและควบคุม เป'าหมายความสําเร็จ 

 2.3.1 ความเสี่ยงด�านความ
ปลอดภัยของผู�เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

1. จัดระบบเครือข�ายระหว�างผู�ปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษาเพ่ือการสื่อสารและ
ประสานสัมพันธ,ร�วมมือป>องกันแก�ไข
ป?ญหาเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2.  ติดต้ังกล�องวงจรปIด 

สถานศึกษามีระบบการรักษา
ความปลอดภัยให�แก�ผู�เรียน ครู
และคลากร  เน�นการมีส�วนร�วม 
ระหว�างผู�เรียน ครู ผู�ปกครอง
ชุมชนและเครือข�าย โดยร�วมกัน
วางแผน แก�ไข ควบคุม กํากับ 
ติดตามและรายงาน 
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ด,าน มาตรการป'องกันและควบคุม เป'าหมายความสําเร็จ 

2.3.2  ความเสี่ยงด�านการทะเลาะ
วิวาท 
 

1. สร�างระบบการรักษาความปลอดภัย
จากการมีการส�วนร�วมของทุกภาคส�วน  
 
 
 
2. ดําเนนิการตามระบบการดูแล 
ช�วยเหลือ นักเรียนนักศึกษา อย�างมีประ
สิทธิโดยทีมงานผู�บริหารครูแนะแนวและ
ครูที่ปรึกษา 

สถานศึกษามีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและแก�ไขป?ญหาท่ี
เก่ียวข�องกับการทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

สถานศึกษา ดําเนินการตามระบบ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียน โดยการ
จัดทําข�อมูลประสานความร�วมมือ
กับเจ�าหน�าที่ตาํรวจ หรือองค,กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดโครงการ
อบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักศึกษาที่ก�อเหตุทะเลาะ
วิวาท 

2.3.3 ความเสี่ยงด�านสิ่งเสพติด    
  

1. จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนา นกัเรียน 
นักศึกษาได�แสดงออกตามความสามารถที่
ถูกต�อง เช�น ดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมตาม
แนวทางดําเนนิงานสถานศึกษา  
3 D  

สถานศึกษามีมาตรฐานการป>องกัน
และแก�ไขป?ญหาการแพร�กระจาย
ของสารเสพติดโดยการจัดกิจกรรม
ให�สอดคล�องกับนโยบายสถานศึกษา 
3D มีกลุ�มเฝ>าระวังโดยอาศัย
กระบวนการเครือข�าย ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  
นําศาสนธรรมสู�นักศึกษา เพื่อเป+น
หลักในการดํารงชีวิตด�วยความ
ร�วมมือระหว�างสถาบนัศาสนาและ
วิทยาลัย 

 2.3.4 ความเสี่ยงด�านสังคม  เช�น  
การตั้งครรภ,ก�อนวัยอันควร 
        

1.จัดให�มีคณะกรรมการนักเรียนเฝ>าระวัง
ป>องกัน นักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่
ไม�พึงประสงค, 
2.จัดบริการให�คําปรึกษา  เช�น เพื่อนวัยใส 
ตู�รับฟ?งป?ญหาและความคิดเห็น  เพื่อน
ช�วยเพื่อน 

จัดให�มีคณะกรรมการเฝ>าระวัง 
ปราบปรามนักเรียนที่มพีฤติกรรมที่
ไม�พึงประสงค,และสถานที่ที่เสี่ยง 
โดยเฉพาะห�องเรียน ห�องน้ํา 
จัดบริการให�คําปรึกษา เช�นเพื่อนวัย
ใส ตู�รับฟ?งป?ญหาและความคิดเห็น 
มีหลักสูตรบูรณาการในกลุ�มสาระ
การเรียนรู� ประสานงานผู�ปกครอง 
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ด,าน มาตรการป'องกันและควบคุม เป'าหมายความสําเร็จ 
เพื่อให�ความช�วยเหลือในการดูแล 

2.3.5  ความเสี่ยงด�านการพนนั 
     และการม่ัวสุม   
 

1. กําหนดให�สถานศึกษาเป+นเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภท 
2. จัดระบบการตรวจสอบรายงานการมา
เรียนของนักเรียนนักศึกษาให�เป+นป?จจบุัน
เพื่อป>องกันการหนีเรียน 
3. มอบหมายหน�าที่ครูที่ปรึกษาติดตาม
สอดส�องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ในกลุ�มที่มปี?ญหาและกลุ�มเสี่ยง 

กําหนดให�สถานศึกษาเป+นเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภทมีระบบการ
ตรวจสอบ  รายงานการมาเรียนของ
นักศึกษา เพื่อป>องกันการหนีเรียน    
จัดกิจกรรมเสริมสร�างความรู�ความ
ตระหนักในโทษภัยและป?ญหาแหล�ง
อบายมุข ที่มีผลกระทบต�อการเรียน
และความเป+นอยู�มีกิจกรรมเพื่อ
ส�งเสริม พัฒนาศักยภาพผู�เรียนตาม
ความสนใจ เช�น ดนตรี กีฬา เป+นต�น 

 

2.4  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

  

ข,อเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามข,อเสนอแนะ 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

1.) ควรมีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
1.   ควรมีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึง
อาจจะเป+นสถานประกอบการและผู�แทนจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เข�ามาร�วมพิจารณาข�อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ,การผ�านการสอบควรมี
ระดับท่ีสูงกว�า 60% เพ่ือเป+นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 1. ได�ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
เกณฑ,ท่ีกําหนดและมีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษาให�
ได�มาตรฐาน 

2.  วิทยาลัยควรมีการศึกษา/วิเคราะห,ถึงสาเหตุท่ี
นักศึกษาไม�สามารถจบการศึกษาได�ตามกําหนด 
รวมถึงสาเหตุการออกกลางภาคการศึกษา เพ่ือนําไปสู�
การพัฒนางานด�านการสอนท่ีดีข้ึน 

2.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการโดยการมีส�วนร�วมของทุก
ฝTาย 

3.  วิทยาลัยควรนําข�อมูลจากสถานประกอบการท่ียัง
ไม�ถึงพอใจในเรื่องการทํางานของผู�สําเร็จการศึกษามา
พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอนให�
สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ 

3.  จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําป� 
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ข,อเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามข,อเสนอแนะ 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

1.) ควรมีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
4.  วิทยาลัยควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําป�
โดยมีแผนกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในของทุก
หน�วยงาน โดยอาจมีองค,ประกอบของกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในแบบข�ามหน�วยงาน 
5.  วิทยาลัยควรสนับสนุนให�บุคลากรท้ังหลายของ
วิทยาลัยได�มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาทีเหมาะสมกับวิทยาลัย 
เพ่ือรักษาและพัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในให�ต�อเนื่องและมีประสิทธิผล
มากข้ึน รวมท้ังควรมีการประชุมหลังประเมินคุณภาพ
ภายใน และนํามาทําแผนพัฒนาคุณภาพในป�
การศึกษาต�อไป 

4.  จัดระบบนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให�เข�มแข็ง 
 
 
5.  โครงการเชิญผู�เชี่ยวชาญวทิยากรท�องถ่ิน มาให�ความรู� 
แก�นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานอย�างน�อย 1 ครั้ง/ป� 

6.  วิทยาลัยควรมีแผนและแนวทางในการร�วมมือกับ 
สถานประกอบการอย�างเป+นรูปธรรม อาจพัฒนา 
หลักสูตรเป+นแบบทวิภาคี หรือ จัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ ท่ีมีองค,ประกอบของคณะกรรมการ
ท่ีเป+นผู�บริหารจากสถานประกอบการบริเวณใกล�เคียง
เพ่ือพัฒนาเครือข�ายสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 

6.  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� เพ่ือใช�เป+นเข็มทิศในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 

7.   วิทยาลัยควรเชิญผู�เชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีมี
ความรู�ความชํานาญในสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะเนื้อหา
ท่ีต�องประยุกต,ใช�กับการทํางานจริง มาให�ความรู�
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย�างน�อย 1 ครั้ง/ป� 

7.  ส�งเสริมให�แผนกวิชา  สาขางานได�จัดทําโครงงาน
สิ่งประดิษฐ, เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให�มีคุณภาพ 
 

8.  วิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องจัดสรรงบวัสดุฝAกให�
ครบตามเกณฑ,มาตรฐานในทุกสาขาวิชาเพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต�อการเรียนการสอน 

 

9.  วิทยาลัยทําแผนงบประมาณ จัดสรรงบประมาณท่ี
เหมาะสม รวมท้ังแผนการพัฒนางานวิจัยโครงการ 
สิ่งประดิษฐ, ท่ีชัดเจนต้ังแต�ต�นป�การศึกษา 
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ข,อเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามข,อเสนอแนะ 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

1.) ควรมีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
10.  วิทยาลัยควรมีการดําเนินการทําโครงงาน
สิ่งประดิษฐ, ในทุกๆ สาขาวิชาและทุกระดับ อย�างน�อย
สาขาวิชาละ 1 โครงการต�อภาคเรียน 

 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต,นสังกัด 

1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ  และนํามาใช�ในการตัดสินใจใน
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูให�มีความรู�และ
ทักษะด�านวิชาชีพท่ีทันสมัยอย�างต�อเนื่อง ด�วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล�องกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห�งชาติและ
ตามความต�องการของสถานประกอบการ 
4. ควรมีการติดตามผู�เรียนอย�างใกล�ชิด เพ่ือลดป?ญหา
การออกกลางคันของผู�เรียน 
5. ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกันกับ
ทุกงาน/ฝTาย และควรจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอ
กับโครงการต�าง ๆ  
6. ครูควรมีการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ,ให�มีความหลากหลาย โดยนําไปใช�ใน
ชุมชน และเกิดประโยชน,สูงสุด 
7. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ,การประกันคุณภาพ 
และมีการติดตามประเมินผลอย�างเป+นระบบ 

 
1. โครงการพัฒนาระบบงานศูนย,ข�อมูลสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมลูพื �นฐาน 9 ประการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามหน�าท่ี
รับผิดชอบ 
3. โครงการอาชีวะอาสาสร�างมูลค�าทางสังคม 
4. โครงการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการเยี่ยมบ�านนักศึกษา 
 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด�านการเขียน
โครงการและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
 
7. ส�งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ,
ครูและนักศึกษาให�ถูกต�องตามกระบวนการวิจัยมากข้ึน 
 
8. จัดระบบนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให�เข�มแข็ง    
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ข,อเสนอแนะจากการประเมิน  (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามข,อเสนอแนะ 

2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1) ร�วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกันความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 

2) ระดับทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกร�วมกันจัด
การศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคีอย�างมีประสิทธิภาพ 

1.  โครงการร�วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.  โครงการระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกใน
การจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคีให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 



ตอนท่ี 3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียน และผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา          

 พัฒนาผู	เรียนและผู	สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให	มีความรู	ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  สามารถเป)นผู	ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จนเป)นท่ียอมรับ

หรือศึกษาต-อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 ตัวบ'งช้ีท่ี 1.1  ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป 

 สถานศึกษา  ได	มีการประชุมชี้แจงให	 ครูผู	สอน  ผู	เรียน และผู	ปกครอง ทราบถึงเกณฑ'ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต-ละชั้นป: ตามระเบียบว-าด	วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ
ปวส. และมีในแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา   

 ผลสัมฤทธิ์   ผลจากพัฒนาผู	เรียนอย-างเป)นระบบ  ส-งผลให	ผู	เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00  ข้ึนไปเทียบกับผู	เรียนท้ังหมดยกเว	นผู	เรียนท่ีออกกลางคันในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  และ
ภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน  1,725  คน จากผู	เรียนท้ังหมด จํานวน  1,519 คน  คิดเป)นร	อยละ  
62.14  ระดับคุณภาพ  พอใช	 
 
        ตัวบ'งช้ี  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน-วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต-อคุณภาพของ

ผู	เรียน 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต-อคุณภาพของผู	เรียน  3  ด	าน  คือ  ด	าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  ด	านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด	านสมรรถนะอาชีพ  โดยกําหนด
กลุ-มตัวอย-างจากสถานประกอบการ  หน-วยงานควรไม-น	อยกว-า  5  แห-ง  และบุคคลในชุมชนควรไม-น	อย
กว-า  5  คน  มีการสร	างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช	แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า  
(Rating  Scale)  1-5  เพ่ือเก็บข	อมูลจากกลุ-มตัวอย-างและนําข	อมูลมาวิเคราะห'ผลอย-างถูกต	อง 
  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว-า  สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน-วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต-อคุณภาพของผู	เรียน  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา                
ปฏิบัติ (1)  และมีผล (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
         ตัวบ'งช้ีท่ี  1.3  ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 สถานศึกษา มีการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และ
ปวส.  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด	วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  โดยมอบหมายให	           
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แต-ละสาขาวิชาจัดหาข	อสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขางานของตน จัดทําคําสั่งให	บุคลากรภายนอกสถาน
ประกอบการมามีส-วนร-วม  โดยผ-านการอนุมัติจากสถานศึกษาและนําไปใช	ประเมินผลนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินการอย-างเป)นระบบ  ส-งผลให	ผู	เรียน ท่ีผ-านเกณฑ'การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตร  ในระดับ  ปวช.  
และระดับ  ปวส.  คิดเป)นร	อยละ  93.90  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
      ตัวบ'งช้ีท่ี  1.4  ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแต-คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 สถานศึกษาได	จัดให	ผู	เรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ได	มีการเตรียมตัวก-อนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา  (V-NET)  โดยจัดตารางติวให	ผู	เรียนตามสาขาวิชาและตามกลุ-ม
วิชาท่ีต	องทําการทดสอบ 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ส-งผลให	
ผู	เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ต้ังแต-คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  เทียบกับผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเข	า
ทดสอบ  ในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเป)นร	อยละ  27.54  ระดับคุณภาพ  ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
 
       ตัวบ'งช้ีท่ี  1.5  ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแต-คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 
 สถานศึกษาได	จัดให	ผู	เรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ได	มีการเตรียมตัวก-อนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแต-คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยจัดตารางติวให	ผู	เรียนตามสาขาวิชาในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแต-
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ  ส-งผลให	ผู	เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ต้ังแต-
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเข	าทดสอบ  ในระดับ  
ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเป)นร	อยละ  38.69  ระดับคุณภาพ  ต	องปรับปรุง 
 
        ตัวบ'งช้ีท่ี  1.6  ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านเกณฑ'การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหน-วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 สถานศึกษาได	ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู	เรียนให	มีมาตรฐาน  เป)นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน  โดยจัดให	มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพ่ือให	ผู	เรียน
สามารถผ-านเกณฑ'การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู	เรียนให	เป)นไปตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน-วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองได	กําหนดไว	 

 ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาไม-ได	ดําเนินการในตัวบ-งชี้ท่ี  1.6 
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        ตัวบ'งช้ีท่ี  1.7  ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข	า 

  สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสู-มาตรฐานคุณภาพของผู	สําเร็จ
การศึกษา เช-น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนร-วมกับสถานประกอบการ  การเรียนซ-อมเสริม เป)นต	น 

   ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว-า  ผู	สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู	เรียน
แรกเข	าของรุ-นนั้นในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  คิดเป)นร	อยละ  55.56  ระดับคุณภาพ  ต	องปรับปรุง 
 

        ตัวบ'งช้ีท่ี  1.8  ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาท่ีได	งานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต-อ

ภายใน  1  ป: 

 สถานศึกษา มีการดําเนินงานเพ่ือติดตามข	อมูลการมีงานทําและการศึกษาต-อของผู	สําเร็จ
การศึกษา เช-น จัดทําโครงการป[จฉิมนิเทศก-อนสําเร็จการศึกษา  โครงการศูนย'กําลังคนอาชีวศึกษา  
โครงการติดตามผู	สําเร็จการศึกษา  และ  Face book  ติดตามผู	สําเร็จการศึกษาจากงานแนะแนว  เป)นต	น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว-า มีผู	สําเร็จการศึกษาท่ีได	งานทํา  หรือประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือศึกษาต-อภายใน  1  ป:  เทียบกับผู	สําเร็จการศึกษา  คิดเป)นร	อยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
       ตัวบ'งช้ีท่ี  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน-วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ

ผู	รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษา 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษาใน  3  ด	าน  คือ  
ด	านลักษณะท่ีพึงประสงค'  ด	านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด	านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยกําหนด
กลุ-มตัวอย-างจากกลุ-มสถานประกอบการ  หน-วยงานหรือ  กลุ-มสถานศึกษา  หรือกลุ-มบริการรวมไม-น	อยกว-า
ร	อยละ  30  ของจํานวนสถานประกอบการ  หน-วยงาน  สถานศึกษา  ผู	รับบริการ  มีการสร	างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ  โดยใช	มาตราส-วนประมาณค-า  (Rating  Scale)  1-5  เพ่ือเก็บข	อมูลท่ีเหมาะสมกับ
กลุ-มตัวอย-างและครอบคลุมคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษาท้ัง  3  ด	าน  มีการเก็บข	อมูลจากกลุ-มตัวอย-าง
และนําข	อมูลมาวิเคราะห'ผลอย-างถูกต	อง 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบว-า  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ  หน-วยงาน  สถานศึกษาและผู	รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพท้ัง  3  ด	านของ
ผู	สําเร็จการศึกษา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  (1)  และมีผลตาม  (5)   
ระดับคุณภาพ  ดีมาก      
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งช้ี เกณฑ9การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช	 60-69.99 
- ต	องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
<  50 

ร	อยละ  62.14 พอใช	/3 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน-วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต-อ
คุณภาพของผู	เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช	 ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต	องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

1.3 ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านเกณฑ'การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช	 60-69.99 
- ต	องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
< 50 

ร	อยละ 93.90 ดีมาก/5 

1.4 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช	  45-54.99 
- ต	องปรับปรุง 
35-44.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
<  35 
 

ร	อยละ  27.54 

 
 
 
 

ต	องปรับปรุง
เร-งด-วน/1 
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ตัวบ'งช้ี เกณฑ9การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.5 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี  55-64.99 
- พอใช	  45-54.99 
- ต	องปรับปรุง 35-44.99 

- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน<  35 

 

ร	อยละ  38.69 ต	องปรับปรุง/2 

1.6 ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านเกณฑ'การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหน-วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช	 60-69.99 
- ต	องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
<  50 

- - 

1.7 ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข	า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช	 60-69.99 
- ต	องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
<  50 

ร	อยละ  55.56 ต	องปรับปรุง/2 

1.8 ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาท่ีได	งานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต-อ
ภายใน  1  ป: 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช	 60-69.99 
- ต	องปรับปรุง 
50-59.99 
- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
<  50 

ร	อยละ 100 ดีมาก/5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน-วยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผู	รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช	 ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต	องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 
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ตัวบ'งช้ี เกณฑ9การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

- ต	องปรับปรุงเร-งด-วน 
ปฏิบัติ (1) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ดี / 3.50 
 

สรุปจุดเด'น และจุดท่ีต�องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
 
จุดเด'น  ได�แก'ตัวบ'งช้ีต'อไปนี้ 
     ตัวบ'งช้ีท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน-วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต-อคุณภาพ 
ของผู	เรียน 
     ตัวบ'งช้ีท่ี  1.3 ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านเกณฑ'การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ตัวบ'งช้ีท่ี  1.8 ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาท่ีได	งานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต-อ
ภายใน  1  ป: 
     ตัวบ'งช้ีท่ี  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน-วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผู	รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษา 
      
จุดท่ีต�องพัฒนา  ได�แก'ตัวบ'งช้ีต'อไปนี้ 
      ตัวบ'งช้ีท่ี  1.1 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป 
      ตัวบ'งช้ีท่ี  1.4 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
      ตัวบ'งช้ีท่ี  1.5  ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 
      ตัวบ'งช้ีท่ี  1.7  ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข	า 
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มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน�นผู�เรียนเป(นสําคัญด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ0งเน�นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค0านิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค4และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      ตัวบ งช้ีท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชา
ใหม0  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เก่ียวกับเนื้อหาสาระ  โดยร0วมกับสถานประกอบการและหน0วยงานท่ี
เก่ียวข�องให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาได�มีการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  มีผลการปฏิบัติ  
ตามประเด็น  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบ งช้ีท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค0านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค4  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาได�ส0งเสริมให�ครูผู�สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�
รายวิชา  ประจําป@การศึกษา  2555  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

    ตัวบ งช้ีท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดการเรียนการสอนตามทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค0านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค4  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินการให�ครูใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  ให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูทําบันทึกหลังการสอน  ให�ครูนําผลจากการสอน
ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจาก
การวิจัยไปแก�ไขปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ประจําป@การศึกษา  2555  มีผลการปฏิบัติ  4  ข�อ   ระดับคุณภาพ  ดี 
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        ตัวบ งช้ีท่ี  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนด  และแจ�งหลักเกณฑ4และวิธีการวัดและประเมินผลให�
ผู�เรียนทราบก0อนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรูใช�วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ให�ผู�เรียนมีส0วนร0วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน  ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค0านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค4  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

  ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัด            
การเรียนการสอนรายวิชา  ประจําป@การศึกษา  2555  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
        ตัวบ งช้ีท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการฝFกงาน 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หน0วยงาน  และทําความร0วมมือในการส0งผู�เรียนเข�า
ฝFกงาน  ตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผู�เรียนก0อนออกฝFกงานพร�อมมีคู0มือการฝFกงาน  มีการนิเทศการฝFกงาน
ของผู�เรียนในสถานประกอบการ  หน0วยงาน  มีการวัดผลการฝFกงานของผู�เรียนร0วมกับสถานประกอบการ  
หน0วยงาน  มีการสัมมนาการฝFกงานของผู�เรียนร0วมกับสถานประกอบการ  หน0วยงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝFกงาน  ประจําป@การศึกษา  
2555  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแต ละตัวบ งช้ี 
 

ตัวบ งช้ี เกณฑ2การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

ของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู�รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช� ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  4  ข�อ ดี/4 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 
 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 
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ตัวบ งช้ี เกณฑ2การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

ของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝFกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 4.80 / ดีมาก 
 
สรุปจุดเด น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
 
จุดเด น  ไดแก ตัวบ งช้ีต อไปนี้ 
     ตัวบ งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
     ตัวบ งช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
     ตัวบ งช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบ งช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบ งช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝFกงาน 
        
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก ตัวบ งช้ีต อไปนี้ 
     - 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช�สถานศึกษาเป�นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ-  ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา   
มีระบบฐานข�อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสียง  มีระบบดูแลผู�เรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมภูมิทัศน-อาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ-  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข5าย 
       ตัวบ�งช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  สถานศึกษาดําเนินการแต5งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  ดําเนินการให�มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย5างน�อย                
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เช5น  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาดําเนินการให�
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร5วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  
สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  เช5น  โครงการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  เป�นต�น 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงานดังกล5าว พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีผลการปฏิบัติ  3  ข�อ  ระดับคุณภาพ  พอใช� 
 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส5วนร5วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ?ายในสถานศึกษา  ผู�เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน5วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป@ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส5วนร5วมของครูและบุคลากรทุกฝ?ายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร�อมท้ังจัดทํารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป@  เช5น  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป@  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป@ของสถานศึกษา  เป�นต�น 
 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงานดังกล5าว พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.3  ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ- 
 สถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค-ของการจัดต้ังสถานศึกษา  ตาม 
อัตลักษณ-  ปรัชญา  วิสัยทัศน-  พันธกิจ  ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยการมีส5วนร5วมของครูและบุคลากรทุกฝ?ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน5วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เช5น  
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร-ของสถานศึกษา  เป�นต�น 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงานดังกล5าว พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ-  มีผลการปฏิบัติ  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

        ตัวบ�งช้ีท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
 ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารตามนโยบายของหน5วยงานต�นสังกัดโดยใช�ภาวะผู�นําและการมี
ส5วนร5วมของผู�ท่ีเก่ียวข�องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใช�แบบประเมินมาตราส5วนประมาณค5า  (Rating  Scale)              
1-5  เช5น  โครงการประชุมครู  บุคลากรประจําเดือน  โครงการประชุมผู�ปกครองนักเรียนนักศึกษา  
โครงการประเมินคุณภาพการบริหารงานและภาวะผู�นําของสถานศึกษา  เป�นต�น 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  3  ข�อ  ระดับคุณภาพ  พอใช� 
 

        ตัวบ�งช้ีท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบข�อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพ่ือปQองกันการสูญหาย

ของข�อมูล  โดยมีข�อมูลพ้ืนฐานอย5างน�อย  9  ประเภท  ได�แก5  ข�อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  ข�อมูลนักเรียน  
นักศึกษา  ข�อมูลตลาดแรงงาน  ข�อมูลบุคลากร  ข�อมูลงบประมาณและการเงิน  ข�อมูลหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  ข�อมูลครุภัณฑ-  ข�อมูลอาคารสถานท่ี  และข�อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  เช5น  โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู�  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา                       
เป�นต�น 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห-และจัดทําแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย5างน�อย  5  

ด�าน  ได�แก5  ด�านความปลอดภัย  ด�านการทะเลาะวิวาท  ด�านสิ่งเสพติด  ด�านสังคม  ด�านการพนันและ
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การม่ัวสุม  โดยการมีส5วนร5วมของครูและบุคลากรทุกฝ?ายในสถานศึกษา  ผู�เรียนและผู�ปกครอง  มีการ
ดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอย5างต5อเนื่อง  และมีผลทําให�ความเสี่ยง
ในด�านต5างๆ  ลดลง  เช5น  โครงการควบคุมภายในสถานศึกษา  เป�นต�น 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง  มีผลการปฏิบัติ  (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู�เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู�เรียน  มีการแต5งต้ังครูท่ีปรึกษา  มีระบบ

เครือข5ายผู�ปกครองเพ่ือร5วมกันดูแลผู�เรียน  ส5งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก5ผู�เรียน  มีระบบดูแลผู�เรียน
กลุ5มเสี่ยงและส5งเสริมผู�เรียนปTญญาเป�นเลิศ  เช5น  โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของครูท่ีปรึกษา  
โครงการออกเยี่ยมบ�านนักเรียนนักศึกษาและผู�ปกครอง  โครงการระดมทุนการศึกษาวันไหว�ครู  โครงการ
พัฒนาระบบงานแนะแนว  โครงการปTจฉิมนิเทศผู�สําเร็จการศึกษา  และโครงการแนะแนวนักศึกษาใหม5
ประจําป@  เป�นต�น 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู�เรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  และภูมิทัศน-ของสถานศึกษา
และการใช�อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝUกงาน  ศูนย-วิทยบริการ 

 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน-ของสถานศึกษาและการใช�
อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝUกงาน  ศูนย-วิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ใช�แบบประเมินมาตราส5วนประมาณค5า  (Rating  Scale)  1-5  และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ  โดยการมีส5วนร5วมของครูและบุคลากรทุกฝ?ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เช5น  โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน-สถานศึกษา 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล�อม  และภูมิทัศน-ของสถานศึกษาและการใช�อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ                   
โรงฝUกงาน  ศูนย-วิทยบริการ  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  และคอมพิวเตอร- 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใช�วัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  และคอมพิวเตอร-  สอดคล�องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝ?ายใน
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สถานศึกษาและผู�เรียน  โดยใช�แบบประเมิน  มาตราส5วนประมาณค5า  (Rating  Scale)  1-5  และมีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  เช5น  โครงการจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  เป�นต�น 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  และคอมพิวเตอร-  มีผลการปฏิบัติ  4  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด�านวิชาการหรือ

วิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร�างสรรค-  ส5งเสริมให�มีโครงการ
และเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน5วยงาน  องค-กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  และส5งเสริม  สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได�รับประกาศเกียรติคุณยกย5อง  เช5น  โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะแก5ครู  โครงการเชิดชู
เกียรติครูผู�มีคุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเด5น  ประจําป@  โครงการพัฒนาบุคลากร  เป�นต�น 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  3  ข�อ  ระดับคุณภาพ  พอใช� 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล�องกับแผนปฏิบัติการประจําป@ของ

สถานศึกษาในด�านวัสดุ  อุปกรณ-และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
การส5งเสริม  สนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ-  งานสร�างสรรค-  หรืองานวิจัย  การดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด�านการปลูกฝTง
จิตสํานึกและเสริมสร�างความเป�นพลเมืองไทยและพลโลก  เช5น  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป@  
เป�นต�น 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  4  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข5ายท้ัง
ในประเทศและ  หรือต5างประเทศ 

 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข5าย  ท้ังในประเทศและหรือ
ต5างประเทศ  ในด�านภูมิปTญญาท�องถ่ิน  ผู�เชี่ยวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง  เช5น  โครงการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข5ายท้ังในและต5างประเทศ  เป�นต�น 
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  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต�ละตัวบ�งช้ี 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ5การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  3  ข�อ พอใช�/3 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ- 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 
 

ปฏิบัติ  3  ข�อ พอใช�/3 
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ตัวบ�งช้ี เกณฑ5การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล�อม  และภูมิทัศน-ของ
สถานศึกษาและการใช�อาคารสถานท่ี  
ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝUกงาน  
ศูนย-วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-  และ
คอมพิวเตอร- 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 
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ตัวบ�งช้ี เกณฑ5การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  3  ข�อ พอใช�/3 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏบิัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน ปฏิบัติ   
1 ข�อ 

ปฏิบัติ  4  ข�อ ดี/4 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือข5ายท้ังในประเทศและ  หรือ
ต5างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร5งด5วน 

ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  3 4 / ดี 
 

สรุปจุดเด�น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
 

จุดเด�น  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ- 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  และภูมิทัศน-ของสถานศึกษาและ
การใช�อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝUกงาน  ศูนย-วิทยบริการ 
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     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือข5ายท้ังในประเทศและ  หรือต5างประเทศ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา   
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ-  ครุภัณฑ-และคอมพิวเตอร-   
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานท่ี  4  ดานการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและชุมชน 
 
       ตัวบ�งช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส*วนร*วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ-ายในสถานศึกษาและผู�เรียนทุกสาขางาน  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ
โดยใช�แบบประเมินมาตราส*วนประมาณค*า (Rating  Scale)  1-5  เช*น  โครงการศูนย>ซ*อมสร�างเพ่ือชุมชน  
โครงการอาชีวะอาสาสร�างมูลค*าทางสังคม  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการฝCกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  โครงการส*งเสริมและพัฒนาการทําธุรกิจหนึ่งวิทยาลัย  หนึ่งผลิตภัณฑ>  เปIนต�น 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบว*า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแต�ละตัวบ�งช้ี 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ(เชิงปริมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร*งด*วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  4 5 / ดีมาก 
 
สรุปจุดเด�น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
 
จุดเด�น  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     -  
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มาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ�  งานสรางสรรค�  หรืองานวิจัย 
 ส�งเสริมให�ครู  ผู�เรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#หรืองานวิจัยท่ีเป&นประโยชน#  
ตลอดจนมีการเผยแพร� 
 
       ตัวบ�งช้ีท่ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรือ
งานวิจัยของผู�เรียน 
  สถานศึกษามีการส�งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียนระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  จัดทํา
โครงการ  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการ  และอ่ืนๆ  และจัดให�มีการ
ประกวด  แสดงและเผยแพร�ผลงาน  รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน#ในสถานศึกษามีการส�งเสริมให�เข�า
ร�วมแสดง  แข�งขันและได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน#ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  เช�น  
โครงงาน  โครงการของนักศึกษา  โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐ#ของคนรุ�นใหม�  โครงการประกวดผลงานวิจัย  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#และโครงงาน  โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร�ผลงานของสถานศึกษา  โครงการจัด
แสดงผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#ของสถานศึกษา  และโครงการจัดทําวารสารงานวิจัย  เป&นต�น 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบว�า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรืองานวิจัยของผู�เรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ   
ดีมาก 
 

       ตัวบ�งช้ีท่ี  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรือ
งานวิจัยของครู 
 สถานศึกษามีการส�งเสริมสนับสนุนให�ครูจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรือ
งานวิจัย  และจัดให�มีการประกวด  จัดแสดงและเผยแพร�ผลงาน  รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน#ใน
สถานศึกษา  มีการส�งเสริมให�เข�าร�วมแสดง  แข�งขันและได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน#ในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และชาติ  เช�น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐ#ของคนรุ�นใหม�  เป&นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบว�า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรืองานวิจัยของครู  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ                
ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต�ละตัวบ�งช้ี 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ�การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  
หรืองานวิจัยของผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  
หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร�งด�วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  5 5 / ดีมาก 
 
สรุปจุดเด�น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
 
จุดเด�น  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรือ
งานวิจัยของผู�เรียน 
     ตัวบ�งช้ีท่ี  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ#  งานสร�างสรรค#  หรือ
งานวิจัยของครู 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     -   
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มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝ�งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป�นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝ
งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป�นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด�านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย*  ส+งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*เป�นประมุข  ทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ*สิ่งแวดล�อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส+งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
         ตัวบ(งช้ีท่ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย*  
ส+งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป�นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียนทุกคนเข�า
ร+วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย*  ส+งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป�นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ:ายใน
สถานศึกษาและผู�เรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต+อภาพลักษณ*ของสถานศึกษาโดยใช�แบบประเมินมาตราส+วนประมาณ
ค+า  (Rating  Scale)  1-5  เช+น  โครงการวันพ+อแห+งชาติ  โครงการวันแม+แห+งชาติ  โครงการวันปJย
มหาราช  โครงการรณรงค*และส+งเสริมประชาธิปไตย  โครงการเลือกต้ังนายกองค*การวิชาชีพ  โครงการวัน
ลอยกระทง  โครงการรดน้ําดําหัววันสงกรานต*  และโครงการวันภาษาไทย  เป�นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว+า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึก
ด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย*  ส+งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*
ทรงเป�นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ                 
ดีมาก 
 
       ตัวบ(งช้ีท่ี  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียนทุกคนเข�า
ร+วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  การ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต+อภาพลักษณ*ของ
สถานศึกษาโดยใช�แบบประเมินมาตราส+วนประมาณค+า  (Rating  Scale)  1-5  เช+น  โครงการวัน
สิ่งแวดล�อมโลก  โครงการอนุรักษ*ธรรมชาติและปลูกป:าลดโลกร�อน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว+า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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        ตัวบ(งช้ีท่ี  6.3  ระดับคุณภาพในการส+งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียนทุกคนเข�าร+วม
โครงการ  กิจกรรม  ด�านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  
โดยครู  และบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต+อภาพลักษณ*ของสถานศึกษาโดยใช�แบบ
ประเมินมาตราส+วนประมาณค+า  (Rating  Scale)  1-5  เช+น  โครงการอบรมภาวะผู�นํา  โครงการแข+งขัน
กีฬาสีภายใน  โครงการแข+งขันกีฬาระดับภาคฯ  เป�นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว+า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการส+งเสริมด�านการ
กีฬาและนันทนาการ  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบ(งช้ีท่ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก+คณะครู
และบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียน  เพ่ือนําไปใช+ประโยชน*  มีแผนงาน  โครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส+วนร+วมของครูและบุคลากรทุกฝ:าย  
ในสถานศึกษา  และผู�เรียน  มีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต+อภาพลักษณ*ของสถานศึกษาโดยใช�แบบ
ประเมินมาตราส+วนประมาณค+า  (Rating  Scale)  1-5  เช+น  โครงการสวนเกษตรพอเพียง  เป�นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว+า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึก
ด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต(ละตัวบ(งช้ี 
 

ตัวบ(งช้ี เกณฑ8การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
ง
จิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย*  ส+งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย*ทรงเป�นประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
ง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

6.3  ระดับคุณภาพในการส+งเสริมด�าน
การกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
ง
จิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
 2  ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  6 ดีมาก / 5 
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สรุปจุดเด(น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเด(น  ไดแก(ตัวบ(งช้ีต(อไปนี้ 
     ตัวบ(งช้ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย*  ส+งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป�นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
     ตัวบ(งช้ี  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม 
     ตัวบ(งช้ี  6.3  ระดับคุณภาพในการส+งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 
     ตัวบ(งช้ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ
งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก(ตัวบ(งช้ีต(อไปนี้ 
     -  
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มาตรฐานท่ี  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2555  และนําผลการประเมินมาใช,ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
       ตัวบ�งช้ีท่ี  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให,มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา  ประกอบด,วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว,ในกฎกระทรวง  ว5าด,วยระบบ  หลักเกณฑ7  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  เช5น  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  รายบุคคล  แผนกวิชา  และสถานศึกษา  
โครงการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา  โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ  
และโครงการจัดทําแผนกลยุทธ7การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป@นต,น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว5า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  รับคุณภาพ  ดีมาก 
 

       ตัวบ�งช้ีท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  ส5วนท่ี  1  การจัดการ
อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตัวบ5งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต5ละตัวบ5งชี้โดยมีผล
การตัดสินของตัวบ5งชี้ได,ตามเกณฑ7สูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  ส5งผลให,
สถานศึกษามีจํานวนตัวบ5งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ7สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  จํานวน                 
30 - 34  ตัวบ5งชี้  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต�ละตัวบ�งช้ี 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช, ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต,องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต,องปรับปรุงเร5งด5วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวตัวบ5งชีท้ี่มีผล
การตัดสินตามเกณฑ7
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน  
ดีมาก 
- ดีมาก 30-34 ตัวบ5งชี้
และไม5มีตัวบ5งชี้ใดที่อยู5ใน
เกณฑ7ต,องปรับปรุงหรือ
ต,องปรับปรุงเร5งด5วน 
- ดี  24 - 29  ตัวบ5งชี ้
- พอใช,  18 – 23  ตัว
บ5งชี ้
- ต,องปรับปรุง 12 – 17  
ตัวบ5งชี ้
- ต,องปรับปรุงเร5งด5วน  
< 12 ตัวบ5งชี ้

 
 
 
 
 
 

ดีมาก  30 - 34  ตัวบ5งชี ้

 
 
 
 
 
 

ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  7 ดีมาก / 5 

 
สรุปจุดเด�น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเด�น  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ี  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     ตัวบ�งช้ี  7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
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จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก�ตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 
     ตัวบ�งช้ี  - 
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มาตรฐานท่ี  8  ดานการจัดฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 จัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน   
สถานประกอบการ 
 
       ตัวบ งช้ีท่ี  8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  โดย
การมีส1วนร1วมของครูและบุคลากรทุกฝ2ายในสถานศึกษา  ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  
และหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง  ท้ังภาครัฐและเอกชน  และมีการจัดทําแผนการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจําป6ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  โดย
การมีส1วนร1วมของครูและบุคลากรทุกฝ2ายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร�อมท้ังจัดทํารายงานตามแผนการ
ฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป6  เช1น  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  การรายงานผลการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป6  เป8นต�น     

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

       ตัวบ งช้ีท่ี  8.2  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 สถานศึกษามีการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชาใหม1หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เก่ียวกับเนื้อหาสาระ  โดยร1วมกับชุมชน  สถานประกอบการเพ่ือให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน  สถานประกอบการ  เช1น  โครงการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนา
หลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตรร1วมกับชุมชน  สถานประกอบการ  โครงการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน  สถานประกอบการ  มีผลการ
ปฏิบัติ  (1) – (4)  ระดับคุณภาพ  ดี 

 
      ตัวบ งช้ีท่ี  8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา
ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ1งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค1านิยม  
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และคุณลักษณะอันพึงประสงคA  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  เช1น  โครงการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู�หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู�รายวิชา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5) 

 

      ตัวบ งช้ีท่ี  8.4  ระดับคุณภาพในการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชา  ตามแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ1งเน�นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค1านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคA  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  กําหนดและแจ�งหลักเกณฑAและวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทราบก1อนการจัดการฝ�กอบรม  ใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสม  และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาสมรรถนะผู�เข�ารับการ
ฝ�กอบรม  ท่ีมุ1งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค1านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคA  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ท่ีจัดการฝ�กอบรม เช1น  โครงการจัดทํารายงาน
การใช�แผนจัดการเรียนรู�หลักสูตรระยะสั้น  โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝ�กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบ งช้ีท่ี  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากท่ี
ได�รับจากหน1วยงานต�นสังกัด  ในด�านภูมิปFญญาท�องถ่ิน  ผู�เชี่ยวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  ด�านสถานประกอบการ  
ด�านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณA  ครุภัณฑA  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง  เช1น  
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการจัดหาผู�เชี่ยวชาญอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการอาชีวะอาสาสร�างมูลค1าทางสังคม  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร            
ในการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบ งช้ีท่ี  8.6  ร�อยละของครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได�รับการพัฒนา 
 สถานศึกษาได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรู�ความสามารถของครูผู�สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นให�สอดคล�องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  เช1น  โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีจํานวนครูผู�สอนท่ีได�รับการพัฒนาด�าน
วิชาชีพท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  ท่ีรับผิดชอบเทียบกับครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท้ังหมดในสถานศึกษา  คิดเป8นร�อยละ  100 

 

     ตัวบ งช้ีท่ี  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการด�านการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในด�านวัสดุฝ�ก  
อุปกรณA  สื่อการสอน  รวมท้ังค1าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป8นวิทยากรหรือร1วมเป8นผู�สอน
ในการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล�องกับแผนการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป6
ของสถานศึกษา  เช1น   

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ข�อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบ งช้ีท่ี  8.8  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝ�กอบรม  
2.00  ข้ึนไป 
 สถานศึกษาได�ดําเนินการวัดและประเมินผลผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  ตามหลักสูตรและรายวิชาท่ี
สอน  โดยมีข�อมูลผู�ลงทะเบียนเข�ารับการฝ�กอบรม  ข�อมูลผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท่ีออกกลางคัน  และข�อมูลผู�
เข�ารับการฝ�กอบรมท่ีมีผลคะแนนการฝ�กอบรม  2.00  ข้ึนไป  เช1น  โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแก1ผู�ด�อยโอกาส  โครงการอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นแก1ประชาชนท่ัวไป  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการเปKดโลกอาชีพสู1ประชาคมอาเซียน  
(Open  House)  เป8นต�น 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว1า สถานศึกษามีจํานวนผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ท่ีมีผลคะแนนการฝ�กอบรม  2.00  ข้ึนไป  เทียบกับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท้ังหมด  คิดเป8น
ร�อยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบ งช้ีท่ี  8.9  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า 
 สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสู1มาตรฐานคุณภาพของผู�สําเร็จการ
ฝ�กอบรม เช1น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนร1วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร1วมกับโรงเรียนแกนมัธยม  และการ
จัดการเรียนการสอนร1วมกับสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมยA  เป8นต�น 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบว1า  ผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
เทียบกับผู�ลงทะเบียนเข�ารับการฝ�กอบรมแรกเข�าของรุ1นนั้น  คิดเป8นร�อยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบ งช้ีท่ี  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมท่ีมีต1อการนําความรู�ความสามารถไปใช�
ประโยชนA 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมท่ีมีต1อการนําความรู�
ความสามารถ  ท่ีได�รับจากการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช�ประโยชนA  ตามวัตถุประสงคAของตน  
เช1น  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  และ
ครอบครัว  เป8นต�น  เช1น  การมอบใบประกาศนียบัตรผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และ
โครงการติดตามผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เป8นต�น 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบว1า  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�สําเร็จ
การฝ�กอบรมท่ีมีต1อการนําความรู�ความสามารถไปใช�ประโยชนAตามวัตถุประสงคAของตน  มีผลการปฏิบัติ  
(1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8 ในแต ละตัวบ งช้ี 
 

ตัวบ งช้ี เกณฑ7การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) – (5) ดีมาก 

8.2  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนา
หลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ  
(1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) – (4) ดี 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู�รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช� ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝ�กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 
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ตัวบ งช้ี เกณฑ7การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

8.6  ร�อยละของครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีได�รับการพัฒนา 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี  70-79.99 
- พอใช�  60-69.99 
- ต�องปรับปรุง 50-59.99 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน < 50 

ร�อยละ  100 ดีมาก 

8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ  3  ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  
ปฏิบัติ  1 ข�อ 

ปฏิบัติ  5  ข�อ ดีมาก 

8.8  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนน
การฝ�กอบรม  2.00  ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช� 60-69.99 
- ต�องปรับปรุง  50-59.99 

- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน < 50 

ร�อยละ  100 ดีมาก 

8.9  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข�า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช� 60-69.99 
- ต�องปรับปรุง  50-59.99 

- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน <  50 

ร�อยละ  100 ดีมาก 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผู�สําเร็จ
การฝ�กอบรมท่ีมีต1อการนําความรู�
ความสามารถไปใช�ประโยชนA 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช� ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (2)  
- ต�องปรับปรุงเร1งด1วน  

ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  8 ดีมาก / 4.90 



 

 

- 76 - 

สรุปจุดเด น และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 8 

จุดเด น  ไดแก ตัวบ งช้ีต อไปนี้ 
     ตัวบ งช้ี  8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบ งช้ี  8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
     ตัวบ งช้ี  8.4  ระดับคุณภาพในการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบ งช้ี  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบ งช้ี  8.6  ร�อยละของครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได�รับการพัฒนา 
     ตัวบ งช้ี  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ตัวบ งช้ี  8.8  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝ�กอบรม  
2.00  ข้ึนไป 
     ตัวบ งช้ี  8.9  ร�อยละของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า 
     ตัวบ งช้ี  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมท่ีมีต1อการนําความรู�ความสามารถไปใช�
ประโยชนA 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก ตัวบ งช้ีต อไปนี้ 
     ตัวบ งช้ี  8.2  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 
 
      

 
 



ตอนท่ี  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําป�การศึกษา  2556  สรุป ได"ดังนี้ 
  4.1.1  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีท่ีดําเนินการได,ในระดับดีมาก   เรียงตามลําดับดังนี้ 
           มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ.งชี้ท่ี  1.2,1.3,1.8,1.9 
        มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งชี้ท่ี  2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 
                  มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ.งชี้ท่ี  3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,3.8,3.12 
        มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ.งชี้ท่ี  4.1 
        มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ.งชี้ท่ี  5.1,5.2 
        มาตรฐานท่ี  6 ตัวบ.งชี้ท่ี  6.1,6.2,6.3,6.4 
        มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ.งชี้ท่ี  7.1,7.2 
           มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ.งชี้ท่ี  8.1,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,8.10 
   4.1.2  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีท่ีดําเนินการได,ในระดับดี   เรียงตามลําดับดังนี้ 
       มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
       มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
                 มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ.งชี้ท่ี  3.9,3.11 
         มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
       มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
       มาตรฐานท่ี  6 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
       มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
          มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ.งชี้ท่ี  8.2 
   4.1.3  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีท่ีดําเนินการได,ในระดับพอใช,   เรียงตามลําดับดังนี้ 
       มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ.งชี้ท่ี  1.1 
       มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
                 มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ.งชี้ท่ี   3.1,3.4,3.10 
       มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
       มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
       มาตรฐานท่ี  6 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
       มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
          มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ.งชี้ท่ี   - 
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   4.1.4  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีท่ีดําเนินการได,ในระดับต,องปรับปรุง   เรียงตามลําดับดังนี้ 
      มาตรฐานท่ี  1     ตัวบ.งชี้ท่ี  1.5,1.7 
      มาตรฐานท่ี  2     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
                มาตรฐานท่ี  3     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
       มาตรฐานท่ี  4     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
      มาตรฐานท่ี  5     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
      มาตรฐานท่ี  6     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
      มาตรฐานท่ี  7     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
         มาตรฐานท่ี  8     ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
  4.1.5  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีท่ีดําเนินการได,ในระดับต,องปรับปรุงเร&งด&วน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ 
        มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ.งชี้ท่ี  1.4 
        มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
                  มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
        มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
        มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
        มาตรฐานท่ี  6 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
        มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
           มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ.งชี้ท่ี  - 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให"การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป=นไปอย.างมีประสิทธิภาพบรรลุเป?าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได"ดังนี้ 
  4.2.1  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

     1)  โครงการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
      -  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
      -  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝFาย/งาน/บุคลากร 
      -  โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา 
      -  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  4.2.2  แผนพัฒนาผู,เรียน 
     1)  โครงการสร"างผู"ประกอบการใหม. 
       -  จัดกิจกรรมศูนยHบ.มเพาะให"เข"มแข็ง 
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      -  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป=นผู"ประกอบการ 
    2)  โครงการส.งเสริมประสบการณHวิชาชีพ ปลุกจิตอาสาด"านการให"บริการ 
           -  จัดกิจกรรมสร"างเสริมประสบการณHวิชาชีพปลุกจิตอาสาด"วยการบริการสังคมชุมชน 
             -  พัฒนาคุณภาพผู"เรียนพร"อมเข"าสู.ประชาคมอาเซียน 
         3)  โครงการส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           -  จัดกิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

            -  จัดกิจกรรมส.งเสริมบุคลิกภาพและส.งเสริมมนุษยHสัมพันธH   
  4.2.3  แผนพัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

    1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      -  ฝKกอบรมทักษะ การจัดกระบวนเรียนรู"แบบบูรณาการ 

        2)  โครงการส.งเสริมการใช"สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู" 
        3)  โครงการพัฒนาห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ ท่ีมีเครื่องมืออุปกรณHการฝKกด"วยเทคโนโลย ี
ชั้นสูง 

  4.2.4  แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ6  นวัตกรรมและ 
งานวิจัย 

     1)  โครงการส.งเสริมทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH  
       -  ส.งเสริมให"มีความรู"เก่ียวข"องกับการวิจัยอย.างง.ายหรือการวิจัยแผ.นเดียว 
       -  ส.งเสริมการสร"างสรรคHสิ่งประดิษฐHของคนรุ.นใหม. 
       -  ส.งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐHท่ีเป=นประโยชนHต.อสังคมและ 

ประเทศชาติ 
  4.2.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก&ชุมชนและสังคม 

     1)  โครงการอาชีวะอาสาสร"างมูลค.าทางสังคม 
      -  ถนนอาชีพอาชีวศึกษา 
  -  กิจกรรม 108 อาชีพ 
  -  การฝKกอบรมวิชาชีพในสถานพินิจและคุ"มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมยH 
  -  การฝKกอบรมวิชาชีพในศูนยHพัฒนาสวัสดิการสังคมผู"สูงอายุบ"านบุรีรัมยH 
  -  การฝKกอบรมวิชาชีพให"แก.ผู"ด"อยโอกาส  คนพิการใน อบต.ต.าง ๆ ในอําเภอสตึก 
  -  กิจกรรมชุมชนสัมพันธHรอบค.ายร.วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมยH 
  -  กิจกรรมอําเภอเคลื่อนท่ี  (อําเภอยิ้ม) 
 2)  ส.งเสริมการพัฒนาต.อยอดผลิตภัณฑHชุมชนสร"างมูลค.าเพ่ิม 
 3)  ขยายโอกาสการศึกษาและตอบสนองการเรียนรู"ตลอดชีวิตในสายอาชีพ 

     -  จัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณH   
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  4.2.6  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล&งการเรียนรู, 
 1)  โครงการเพ่ิมสมรรถนะในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  พัฒนาเครือข.าย ICT เพ่ือการเรียนรู" 
  -  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช"สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2)  โครงการพัฒนาห"องสมุด E-Library    

  4.2.7  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) โครงการสร"างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให"เป=นมืออาชีพ 
  -  พัฒนาครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษาฝKกปฏิบัติงานและฝKกทักษะ 

ในสถานประกอบการ 
  -  พัฒนาการจัดทําแผนการสอนท่ีมุ.งเน"นสมรรถนะ 
  -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู.ประชาคมอาเซียน 
  -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด"านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                           

  4.2.8  แผนพัฒนาการสร,างเครือข&ายความร&วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                             
 1)  โครงการระดมสรรพกําลังสร"างภาคีเครือข.ายอุปถัมภHท่ีเข"มแข็ง 
  -  ส.งเสริมความร.วมมือจากทุกภาคส.วนให"เข"ามามีส.วนร.วมในการจัดการศึกษา                 

           ท้ังความรู"ความคิด ความสามารถ และทรัพยากรทุกรูปแบบ 
  -  บันทึกความร.วมมือกับสถานประกอบในการศึกษาระบบทวิภาคี 
  -  จัดส.งนักศึกษาฝKกงานในสถานประกอบการให"เป=นระบบ 

 
4.3  ส่ิงท่ีต,องการความช&วยเหลือจากหน&วยงานท่ีเก่ียวข,อง 
  4.3.1  ความช.วยเหลือทางด"านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ในท"องถ่ิน 

  4.3.2  การช.วยเหลือจากชุมชน และหน.วยงานต"นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท"องถ่ิน 
  4.3.3  การช.วยเหลือด"านงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณHทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
  4.3.4  เอกสาร คู.มือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนสําคัญท่ีสุด รวมท้ังการ 

ปฏิรูปการเรียนรู" และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  4.3.5  การได"รับการนิเทศ ติดตามงานทางด"านวิชาการอย.างต.อเนื่อง 

 


