


คํานํา 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2557  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดจัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และสาธารณชน  มีความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไดในโอกาสตอไป 
 
 
                วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
                   พฤษภาคม  2558 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1.  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 ที่ตั้ง  100  หมูที่  23  ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย 31150 

 โทรศัพท  0-4468-0114 

 โทรสาร  0-4462-0208 

        E-mail  www.stuksticc@gmail.com 

ประวัติการจัดตั้ง 
 เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ไดรายงานการขอใช

ที่ดินเพื่อกอสรางวิทยาลัยการอาชีพสตึกใหจังหวัดบุรีรัมยทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร ซึ่งเปนที่ดิน
สาธารณประโยชน  “หนองบัวเจาปา”  ซึ่งตั้งอยู  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

 อธิบดีกรมที่ดินไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน      
หนองบัวเจาปา  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร  เพื่อใชจัดตั้ง                  
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการเปดการสอนวิชาชีพและผลิต
กําลังคนดานวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงานใหแกนักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พื้นที่  170  ไร ตั้งอยูที่  
ถนนบุรีรัมย-มหาสารคาม ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย  31150  หางจากอําเภอสตึกประมาณ  3  กิโลเมตร 

  ปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ  อัตลักษณ  เอกลักษณ 

 ปรัชญา   ความรูดี    ฝมือเดน   เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน  มุงบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยการรวมมือ ภาครัฐ  
เอกชน และทองถิ่น  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ  ตามความตองการของผูเรียน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 

พนัธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

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

 
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน      

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดจัดการเรียน การสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 แยกเปนดังนี้   

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  เปดสอน  4  สาขาวิชา  5  สาขางาน  ดังนี้ 
 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 
 สาขางานยานยนต 

-  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
 สาขางานเครื่องมือกล 

-  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 สาขางานไฟฟากําลัง 
 สาขางานอเิล็กทรอนิกส 

-  สาขาวิชาโลหะการ 
 สาขางานเชื่อมโลหะ 

ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 
-  สาขาวิชาพณิชยการ 

  สาขางานการบัญชี 
  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 

         ประเภท วิชาชางอุตสาหกรรม เปดสอน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน  ไดแก        
-  สาขาวิชาเครื่องกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

  สาขางานติดตั้งไฟฟา 
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

  สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา 
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          ประเภท  วิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 
          -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
 

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ 
  สาขางานเทคนิคยานยนต 
  สาขางานติดตั้งไฟฟา 
  สาขางานการบัญชี 
  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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3.  สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  สวนที่  1  จํานวน  7  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี้  และสวนที่  2  จํานวน  1  
มาตรฐาน  10  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

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

รอยละ  78 ดี / 4 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอ
คณุภาพของผูเรียน 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

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

รอยละ 100 ดีมาก / 5 

1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

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

รอยละ  42.25 ตองปรับปรุง /2 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

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

รอยละ 42.26 ตองปรับปรุง /2 

1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

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

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

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

รอยละ  73 ดี/ 3 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 

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

รอยละ 99.52 ดีมาก / 5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 



 - 6 -

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของของสถานประกอบการ  
หรือประชาคมอาเซียน 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

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

ปฏิบัติ  4  ขอ ดี / 4 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

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

1 ขอ 

ปฏิบัติ  4  ขอ ดี / 4 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน   
ศูนยวิทยบริการ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดมีาก / 5 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดมีาก / 5 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยของครู 

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

ปฏบิัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสาํนึกดาน
การรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
ทะนบุํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

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

ดีมาก 
30 - 34  ตัวบงชี้ 

ดีมาก/5 

มาตรฐานที่  8  ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก / 5 

8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 

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

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

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูรายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 

8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

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

รอยละ  100 ดีมาก / 5 

8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก / 5 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 
 

รอยละ  100 ดีมาก / 5 

8.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน <  50 
 

รอยละ  100 ดีมาก / 5 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน 

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

ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก / 5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดี  / 4.50 

 
4.  จุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา 
 จุดเดน  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชหลักของการ
บริหารเพือ่ทําใหพันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และตรงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค สงผลใหสถานศึกษามี
จุดเดนและจุดที่ตองการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเดนของสถานศึกษา 
 1.  ดานผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตอาสา 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน และการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบเอาใจใสดูแลนักเรียน นักศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาชีพสูชุมชน ไดอยางหลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน สังคม  โดยมีผลงานเปนที่โดดเดนที่ไดดําเนินการปการศึกษา 2555  ไดแก  โครงการ 
อาชีวอาสาสรางมลูคาทางสังคมซ่ึงเปนโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบาย  การสรางการมีสวนรวมและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป  นักเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กดอยโอกาส  กลุมผู
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พิการ  ไดรับการฝกฝนพัฒนาทักษะในดานวิชาชีพ  ตลอดจนเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 
มีจิตอาสาใชเวลาวางและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมตอไป 
 4.  ผูบริหาร มีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการภายใตสภาวะจํากัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ  สงเสริมการทํางานเปนทีม  รวมคิด  รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ 

 จุดที่ตองพัฒนา 
 1.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ หรือการ
คิดคนสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ 
 2.  พัฒนาหองเรียน  หองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับการฝกทักษะของแตละประเภทวิชา 
เพื่อสรางประสบการณใหผูเรียน ไดเรียนรูและฝกทักษะแบบมืออาชีพ 
 
5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

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

















1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานดีเดนของสถานศึกษา 
 1.  รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป 
การศึกษา  2555 
 2.  รางวัลเหรียญเงินการประกวดหนวยดีเดน  หนวยองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 3.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ มีดขูดขนหมูแบบใบมีด 
สามชั้น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 
 4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ พัดสมุนไพรจาก
ตนกก ” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 
 5. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 3 ชิ้น ไดแก เครื่องจายไฟอเนกประสงค , เครื่องลางแอร 2 in 1 และ เตาชีวมวล
พลังงานจากเศษใบไม ประจําปการศึกษา 2555 
 6.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับภาค ประจําปการศึกษา 2555 
 7. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขน
หมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2555 

8.  ไดรับรางวัลอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันใบออยทิ่ม
ตา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2556 
   9.  ไดรับรางวัลอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “สเปรยสมุนไพรไลยุงพรอม
บํารุงผิว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2556 

10.  ไดรับรางวัลอันดับ  6  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “กลองพลังงานเพื่อผู
ประสบอุทกภัย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2556 

11.  ไดรับรางวัลอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “มีดขูดขนหมูแบบ       
All  New”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2556 

12.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคน     
รุนใหม  “มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2556 

13.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ  7  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
“มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับชาติ  ปการศึกษา  2556 

14.  ไดรับรางวัล  5  ดาว  ในการประเมินศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร ระดับชาติ  ปการศึกษร 2556 

15.  ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ประจําปการศึกษา 2556 

16.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  จากการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

17.  ไดรับการประเมินความเสี่ยง   กลุมสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประจําป
การศึกษา 2556 ซึ่งจัดอยูในระดับความเสี่ยงกลุมที่ 1 ระดับความเสี่ยงนอย ลําดับที่ 2 
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18.  ไดรับรางวัลชมเชย  จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับอาชีวศึกษา  ขนาดกลาง  ประจําปการศึกษา  2556 

19.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณเก็บมะยม”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
   20.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ฝาโอง 3 in 1”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

21.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณดูดน้ํามันเครื่อง
เกินระดับ แบบ 2 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

22.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องมือล็อกมือ
เบรกจักรยานยนต”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

23.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาผักตบชวา
สมุนไพรแฟนซี”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

24.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “คีมตัดกอนหอย”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

25.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เสียงไลนกพลังงาน
แสงอาทิตย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

26.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ปากกาเช็คไฟฟา”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

27.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาเตือนภัยจาก
ไฟฟารั่ว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

28.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “Helping Hand”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

29.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ถังดูดน้ําสูญญากาศ”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

30.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องอัดฟางระบบมือ
โยก”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

31.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันใบออย
ทิ่มตา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

32.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ชุดลายปกประณีต
ศิลป”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

33.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ชุดลายปกประณีต
ศิลป”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

34.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “สีรุงอเนกประสงค”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

35.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องปนแหง
ถุงพลาสติก”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
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รางวัลและผลงานดีเดนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2555 
2.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2555 
3.  นายภูมิพัฒน  แกวมูล  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2555 
4.  นายอดุลย  ผิวผัน  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2555 
5.  นายมนูญ  โทนหงษา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2555 
6.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล  ขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป  

2555 
 7.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 8.  นางจิราภรณ  งามชื่น  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 9.  นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 
2555 
 10.  นางวาสนา  นวลศรี  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 11.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 12.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา ประจําปการศึกษา 2555 

13.  นายประเทือง  กองรัตน   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

14.   นายนพฐพรข  สถิตดํารงกุลณ  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 

15.  นางออมทรัพย  สวางเนตร  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

16.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2555 

17.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 

18.  นางสาวเกวลิน  ปะโมทานัง  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

19.  นางนิกุล  สุครีพธ  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

20.  นางสาววงศสุริยา  พยัคฆกุล  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 
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21.  นายอัสนี  บุญจงนุเคราะหกุล  ไดรับรางวัล บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2555 

22.  นายนิยม  ลาภมาก  ไดรับรางวัล บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

23.  นางดาหวัน  นิลฉวี  ไดรับรางวัล บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2555 

24.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2556 

25.  นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2556 

26.  นางสาวสงัด  เสือชุมแสง  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2556 

27.  นางเนาวรัตน  อันทรบุตร  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2556 

28.  นายสํารวย  ยอดเยี่ยมแกร  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2556 

29.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล  ขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป  
2556 
 30.  นางสาวสงัด  เสือชุมแสง  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2556 
             31.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2556 

32.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ้นเจริญ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป
การศึกษา  2556 

33.  นางมริษฎดา  บุษดี  ไดรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2556 
34.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2556 
35. นายนพฐพรข  สถิตดํารงกุลณ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป

การศึกษา  2556 
36.  นางออมทรัพย  สวางเนตร  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2556 
37.  นายปฐมพงษ  สังขนอย  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2556 
38.  นางสาววนิดา  โพธิ์ออน  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2556 
39.  นางสาวจันทรเพ็ญ  สายแสงจันทร  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป

การศึกษา  2556 
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40.  นางสาวรัศมี  บุญมั่น  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2556 
41.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล  ครูดีเดน  จาก สพป.บุรีรัมย เขต 4 ประจําป

การศึกษา 2556 
42.  นายนพฐพรข  สถิตดํารงกุลณ  ไดรับรางวัล  ครูดีเดน  จาก สพป.บุรีรัมย เขต 4 ประจําป

การศึกษา 2556 
43.  นายชํานาญ  จันทมาศ  ไดรับรางวัล  ครูดีเดน  จาก สพป.บุรีรัมย เขต 4 ประจําป

การศึกษา 2556 
44.  นางสาคร  พลานันทกุลธร  ไดรับรางวัล  ครูดีเดน  จาก สพป.บุรีรัมย เขต 4 ประจําป

การศึกษา 2556 
45.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
46.  นางสาวมยุรี อามาตยมนตรี ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
47.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ้นเจริญ  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
48.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2556 
49.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
50.  นางเกวลิน   สุริยะสุขประเสริฐ ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
51.  นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2556 
52.  นางนิกุล  สุครีพธ  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
53.  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2556 
54.  นายสาลี  ยุดรัมย  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จาก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2556 
55.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2557 
56.  นายธีรกรณ  พรเสนา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 
57.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 
58.  นายปณณทัต  เพียรการ ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2557 
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59.  นางชุติญา  อัยยะ  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2557 
 60.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครสุภา  ประจําป
การศึกษา  2557 
            61.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 
 62. นางสาวธนัฐดา  วิลัยเกษ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2557 
 63.  นายปรีชา  ทวยภา  ไดรบัรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 
 64.  นายพิธิพงศ  ฤทธิ์มนตรี  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2557 
 65.  นายภัทรพงษ  โลบุญ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 
 66.  นายวิรัช  สายหยุด  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 
 67.  นางสาวมยุรี  อามาตยมนตรี ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2557 
 68.  นางสาวเกวลิน  สุริยะสุขประเสริฐ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําป
การศึกษา  2557 
 69.  นางสาวพิกุล  ใหญสมพงษ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  
2557 
 70.  นางวาสนา  นวลศรี  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2557 
 71.  นายประเทือง  กองรัตน  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศกึษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 72.  นายชูศักดิ์  ขุยขะ  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2557 
 73.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2557 
 74.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิน้เจริญ  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 75.  วาที่ ร.ต.บุญสง  นิเวศสวรรค  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 76.  นายเชษฐา  ตากกะโทก  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 77.  นายปรีชา  ทวยภา  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2557 
 78.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
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 79.  นายอัสนี  บุญจงนุเคราะหกุล  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 
 80.  นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 
 81.  วาที่ ร.ต.ทนงชัย  อินทวงศ  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 
 82.  นางสาวอรวรรณ  ขุยขะ   ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 
 83.  นายอํารา  รัตนวงศสวัสดิ์  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 
 84.  นายนิยม  ลาภมาก  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 85.  นายสาลี  ยุดรัมย  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 86. นายสมพงษ  แสงงาม  ไดรับรางวัล  บุคลากรสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2557 
 

 รางวัลและผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา 
      1.  นางสาวรุงฤดี  เปยรัมย  และนางสาวจินดารัตน  ชินรัมย  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   
การประกวดดนตรีไทย  (ซออู , ซอดวง)  การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  
ประจําปการศึกษา  2555 
 2.  นางสาวรุงนภา  ขุดสุวรรณ  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  การประกวดการเลานิทานพื้นบาน  
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 3.  นายสันติ  บุญจันทร  และคณะ  ไดรับรางวัลอันดับที่  3  การประกวดวงดนตรีสากล   
คนพันธอา  การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 4.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดล  ไดรับรางวัลอันดับที่   2  การประกวดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ  การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 5.  นางสาวสุพรรษา  งามสงา  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  การพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ   
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 6.  นายภูรินัฐ  ปานาหะ  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  นักรองเพลงไทยสากล  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 7.  นางสาววราภรณ  พิมพหลา  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  นักรองเพลงสากล  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 8.  นางสาววันวิสาข  ตะโนนทอง  ไดรับรางวัลอันดับที่  3  นักรองเพลงไทยลูกทุง     
การแขงขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 9.  นายนภดล  กองพล  ไดรับรางวัลอันดับที่  3  นักรองเพลงไทยลูกทุง  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
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 10.  นายลือชัย  ขันนอย  และคณะ  ไดรับรางวัลอันดับที่  2  จินตลีลา  การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2555 
 11.  นางสาวรุงฤดี  เปยรัมย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย  (ซอดวง) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปการศึกษา  2555 

12.  นางสาวจินดารัตน  ชนิรัมย  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดดนตรีไทย    
(ซออู) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปการศึกษา  2555 
 13.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และนายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 
4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขนหมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับภาค ประจําป
การศึกษา 2555 
 14.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และนายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ไดรับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 
ที่ 7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “มีดขูดขนหมูแบบใบมีดสามชั้น ” ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2555 
 15.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  ไดรับรางวัลพระราชทาน  การคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง ประจําป
การศึกษา 2555 

16.  นายอัครเดช  แกวสุข  เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเดนดานการเรียน  ในการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
 17.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเดนดานคุณธรรม  จริยธรรม  
ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
 18.  นางสาวนัฏสิมา  ศาลางาม  เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเดนดานการกีฬา  ในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2556 
 19.  นายอดิศักดิ์  อินทรนอก และ นายวัชระ  มาขุมเหล็ก ไดรับรางวัลอันดับ  3  การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันใบออยทิ่มตา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2556 
   20.  นางสาวกุงนาง  เศตพันธ และ นางสาวปยภรณ  ปกสูงเนิน ไดรับรางวัลอันดับ  3  การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สเปรยสมุนไพรไลยุงพรอมบํารุงผิว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  
ปการศึกษา  2556 

21.  นายศรชัย  ศรีมายา และ นาอภิสิทธิ์  สาวิลัย ไดรับรางวัลอันดับ  6  การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “กลองพลังงานเพื่อผูประสบอุทกภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย          
ปการศึกษา  2556 

22.  นายณัฐพร  ศรีเพ็ง และ นายสมัย  ปะติเพนัง ไดรับรางวัลอันดับ 1 การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2556 

23.  นายศราวุธ  แสงงาม  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  มวยสากลสมัครเลนชาย รุน ไลทเวท 60 
กิโลกรัม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2556 

24.  นายวศิน  บุญศิริ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  มวยสากลสมัครเลนชาย รุน ฟลายเวท 52 
กิโลกรัม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2556 
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25.  นายกองเดช  สุนาหวา  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนชาย รุนฟลายเวท 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

26.  นายเพ็ชร  ไชยมาศ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย รุนฟลายเวท 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

27.  นายวศิน  บุญศิริ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนชาย รุนไลทฟลายเวท 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

28.  นางสาวประชิน  คุณนาเมือง ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  ประเภทกระโดดไกล หญิง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

29.  นางสาวกชมน  ขาวรัมย ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  ประเภทวิ่ง 100 เมตร หญิง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

30.  นางสาวประชิน  คุณนาเมือง  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  ประเภทวิ่ง 4 x 100 เมตร หญิง 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

31.  นางสาวชุติมา  สงแสนผาง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาหมาก
ลอมประเภทคูหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

32.  นางสาวกาญจนา   ศรีสมบูรณ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาหมาก
ลอมประเภทคูหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

33.  นายสัญญา  เหมาะดี  นางสาวปทุมรัตน  สิงหอาจ และ นางสาวสุจิตรา  สอนดี  ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน ผลิตภัณฑน้ําพริกเผาหอยเชอรี่ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ ปวช. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา 2556 

34.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และ นายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  
รองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐของคน รุนใหม  “มีดขูดขนหมูแบบ  All  New”  ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2556 

35.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม และ นายวีระยุทธ  ชาติมูลตรี ไดรับรางวัลเหรียญเงิน         
รองชนะเลิศอันดับ  7  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “มีดขูดขนหมูแบบ  All New”  
ระดับชาติ  ปการศึกษา  2556 

36.  นางสาวสุจิตรา  สอนดี  ไดรับรางวัลชมเชย  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง ประจําป
การศึกษา 2556 

37.  นางสาวกชมน  ขาวรัมย  ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกรีฑา วิ่ง 100 
เมตร หญิง ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2556 

38.  นายกองเดช  สุนาหวา  ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันมวยสากลสมัครเลน 
รุนฟลายเวท น้ําหนักไมเกิน 52 กก. ชาย ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2556 
1.  นายวีระยุทธ  ชาติมนตรี และ นายสุชาติ  สืบเพ็ง  ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณเก็บมะยม”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

39.  นายเกษม  ศรีคํา และ นายคุณานนท  เพ็ชรกลา  ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน  การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ฝาโอง 3 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
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40.  นายกฤษฏา  ชัยสิทธิ์ และ นายสัญญา  เหมาะดี  ไดรับรางวัล  เหรียญทอง  การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณดูดน้ํามันเครื่องเกินระดับ แบบ 2 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

41.  นายสุขสันต  จันทะนัน และ นายยุทธนา นนทะวงศ ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง       
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องมือล็อกมือเบรกจักยานยนต” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

42.  นางสาวมณฑาทิพย  ยาวรัมย และ นางสาวชลธิชา  ใจกลา ไดรับรางวัล เหรียญเงิน      
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาผักตบชวาสมุนไพรแฟนซี” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

43.  นายกิตติคุณ  แสนเสนาะ  และ อนุพงษ  โยรัมย  ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน    การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “คีมตดักนหอย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

44.  นางสาวทัศนีย  บุญเศรษฐี และ นายอรรถพล  เพ็งสอน ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง     
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ไฟทายพลังงานลม” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา  
2557 
 45.  นายชวกร  นครรัมย  นายอนุวัฒน  สิทธิจันทร  นายมงคล  หลาสะทาน นายวัชชีระ      
ถะเกิงผล  นายสุรศักดิ์  วงศกลา  นายลัทธพล  วงศกลา  นายวิชัย  ศรีเสมอ  นายสุนทร  สารัญ และ   
นายสิริวัฒน  บุญเสด  ไดรับรางวัล  เหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เสียงไลนก
พลังงานแสงอาทิตย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
 46.  นายวรโกร  โมกหอม นายศราวุธ  ชนุชรัมย  และ นายนิพิษฐ  ชุมสุข  ไดรับรางวัล      
เหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ปากกาเช็คไฟฟา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  
ปการศึกษา  2557 
 47.  นายพงศกร  ชะนอมรัมย และ นายยิ่งยง  ยืนยิ่ง ไดรับรางวัล  เหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาเตือนภัยจากไฟฟารั่ว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2557 
 48.  นายธีระพงษ  ยินดีรัมย  นายนฤนาท  จันทรศรี  นายบัญชา  ยาวรัมย  นายสุระศักดิ์      
โสสมศรี  นายจตุรง  บุญตา  นายสินทวี  แปนทองหลาง  นายณัฐศักดิ์  มโนภัย  นายทรงฤทธิ์  กมลพรรณ  
นายกิตติพงษ  แกวเนตร และ นายมนตรี  สนิทสนม ไดรับรางวัล  เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม  “Helping  Hand”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
 49.  นายสรายุทธ  ศาลางาม และ นายสุทธิพงศ  พนนรัมย  ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน         
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ถังดูดน้ําสูญญากาศ”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย             
ปการศึกษา  2557 
 50.  นายอนุพงษ  เทวารัมย และ นายกิตติพงษ  ศรีสารคาม ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องอัดฟางระบบมือโยก” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย          
ปการศึกษา  2557 
 51.  นายรัตนพงษ  จําจิต  นางสาววราพร  ชัญถาวร และ นางสาวกนกพร  โศกหอม ไดรับ
รางวัล  เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณใบออยทิ่มตา” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
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 52.  นางสาวดานี  เฉง  นางสาวสกรีม  กิม  นางสาวฐิติชญา  ภูมิเขตร  นางสาวณัฐติกานต  
นามวงษา นางสาวสุนทรี มาลาศรี  นางสาวยุวดี คงนิยม นางสาวกาญจนา ยี่เขง นางสาวสุชาดา ราชธรรมา   
นางสาวอรณิศา ทองอินทร และ นางสาวกมลพรรณ บัวพรม  ไดรับรางวัล  เหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ชุดลายปกประณีตศิลป”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา  2557 
 53.  นางสาวกัลญาณี  สุขลัด และ นางสาววิภาวี บุญรอด  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง      
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “การบานมือถือ”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2557 
 54.  นายสุริยะ  คันธสุมาลย  นางสาวสุวนันท  พลพวก นางสาวประภาฉาย  บุปผาเต   นางสาว
พิรญาณ ศาลางาม นางสาวสิริรัตน ขุมทอง  นางสาวประวีณ  ศาลางาม  นางสาวกชมน  ขาวรัมย  นางสาว
อรวรรณ  นามขันธ  นางสาวกาญจนา สูงหางหวา นางสาววรรณภา  นําชัย และ นางสาวศรินญา แจงสวาง 
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม“สีรุงอเนกประสงค”ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 
 55.  นายธนวัฒน  ศาลางาม และ นายมนไท  ยินดีรัมย ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องปนแหงถุงพลาสติก” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2557 
 56.  นางสาวกชมน  ขาวรัมย  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร หญิง) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 57.  นายจิรพงษ  ชฏาชัย  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 200 เมตร ชาย) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 58.  นายสุริยัน  จันทรศรี  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร ชาย) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 59.  นางสาวณภัทร  เทศสวัสดิ์วงค ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนหญิง     
(รุนฟลายเวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 60.  นายวศิน  บุญศิริ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนชาย (รุนไลทฟลายเวท) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 61.  นางสาวอัจฉรา บรรพระตะทิ  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง (รุนไลท  
ฟลายเวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 62.  นางสาวธิวาลักษณ  เทพเนาว ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง         
(รุนฟลายเวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 63.  นายวัชระ  มาขุมเหล็ก  ไดรบัรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย (รุนเฟเธอรเวท) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 64.  นายธารา  เชอรัมย  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย (รุนแบนตั้มเวท) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 65.  นายธนากร  สืบมา  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล (ชาย) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
 66. นางสาวฐิชานันท  ตามชัยภูมิ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาวอลเลยบอล หญิง ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 
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 67.  นางสาวอัจฉรา  บรรพระตะทิ  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  มวยไทยสมัครเลนบุคคล รุนไลท 
ฟลายเวท หญิง ระดับชาติ   ปการศึกษา 2557 
 68.  นายธารา เชอรัมย ไดรับรางวัลเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเลนบุคคล รุนแบนตั้มเวท 
ระดับชาติ   ปการศึกษา 2557 
 
1.5 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2557  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.5.1  ผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ผูเรียนไดรับการพฒันาในดาน  ความรู  ความสามารถทักษะวชิาชีพ  สาํหรับการทาํงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ มทีักษะเปนผูประกอบการ  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะ
การวิจัย 

1.5.2  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

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

1.5.3  การบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการที่ดียึดหลกัธรรมาภิบาล   มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกพลังสรางสรรคและรวมรับผดิชอบ   มีเอกลักษณ 
โดดเดนไดรบัการยอมรับจากชมุชน สงัคม และสถานประกอบการ 

1.5.4  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาทีต่อบสนองโลกแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อยกระดับ
ทักษะฝมือ ของทรัพยากรบุคคลใหสูงขึ้น และยกระดบัการผลติและบริการ ใหมีความ
เขมแข็ง โดยจัดระบบการเรียน  แบบเทียบโอนประสบการณเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ในชุมชน ไดรบัการพัฒนาทัง้ดานวิชาชีพและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง ในระดับสูงขึ้น 

1.5.5  นวัตกรรม  
สิ่งประดษิฐ  งาน
สรางสรรค  หรืองานวิจัย 
 

สงเสริมใหนักศึกษาคิดเปนทาํเปน  และสรางองคความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เนนกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  ซึ่งจะนาํไปสูรากฐานของการวิจัยเพื่อ
พัฒนา ผลงานสิ่งประดิษฐ ที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิ

1.5.6  การปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก   

สถานศึกษาสงเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

1.5.7 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.5.8  การจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2557   ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
  1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของผูเรียน  

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

  1.6.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท     
                                       
 
                                                       

สถานศึกษามีคณะกรรมการรับผิดชอบและแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการจัดทําขอมูล
ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดโครงการอบรม
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่กอ
เหตุทะเลาะวิวาท 

1.6.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     เฝาระวังโดยอาศัยกระบวนการเครือขายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  นําศาสนาธรรมสู
นักศึกษา เพื่อเปนหลักในการดํารงชีวิตดวยความ
รวมมือระหวางสถาบันศาสนาและวิทยาลัย 

1.6.4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ 
         กอนวัยอันควร         

จัดใหมีคณะกรรมการเฝาระวัง ปราบปรามนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสถานที่ที่เสี่ยง 
โดยเฉพาะหองเรียน หองน้ํา จัดบริการใหคําปรึกษา 
เชนเพื่อนวัยใส ตูรับฟงปญหาและความคิดเห็น    
มีหลักสูตรบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู 
ประสานงานผูปกครอง เพื่อใหความชวยเหลือ     
ในการดูแล 

1.6.5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม   
 

กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอดอบายมุข     
ทุกประเภทมีระบบการตรวจสอบ รายงานการมา
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
เรียนของนักศึกษา เพื่อปองกันการหนีเรียน  จัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูความตระหนักในโทษภัย
และปญหาแหลงอบายมุข ที่มีผลกระทบตอการ
เรียนและความเปนอยูมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม พัฒนา
ศักยภาพผูเรียนตามความสนใจ เชน ดนตรี กีฬา 
เปนตน 
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ตอนที่  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

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

 1. จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

 2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

 3. วิจัยการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สูความเปนเลิศทางวิชาชีพให 
กาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 
 เปาประสงค  
  1.  ผูเรียนมีคุณลักกษณะท่ีพงึประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม ไดรับการพัฒนาทักษะทั้งความรู 
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทํางาน 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกกําลังสรางสรรคและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา 
 
 อัตลักษณ  จิตบริการ  สูสัมมาชีพ 
 เอกลักษณ  บริการวิชาชีพสูชุมชน  สรางคนสูอาชีพ 
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2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
 

มีระบบบริหารจัดการที่ดียึดหลัก
ธรรมาภิบาล  มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร  ผนึกพลังสรางสรรค
และรวมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ
โดดเดนไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรผนึก 
พลังสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ 
- เนนกระบวนการแบบสวนรวม 
และการทํางานเปนทีม 

2.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาในดาน
ความรู  ความสามารถทักษะ
วิชาชีพ  สําหรับการทํางานและ
การประกอบอาชีพอิสระ มีทักษะ
เปนผูประกอบการ  ทักษะการ
สื่อสาร  และทักษะการวิจัย 

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพควบคูกับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม 
- สงเสริมพัฒนาทักษะฝมือของ
ผูเรียนในแตละสาขางานผาน
กระบวนการเรียนรูในสถานการณ
จริงทั้งในสถานศึกษาและ            
สถานประกอบการ 
- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม                   
มีจรรยาบรรณวชิาชีพและมี
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง          
ตามวัย 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  เรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน 
เปนโครงการ สรางโอกาส ให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง อยางเขมแข็ง
โดยใชโรงฝกงานของสถานศึกษา  
โรงงาน ของสถานประกอบการ 
และชุมชนในทองถิ่น  เปนแหลง
บมเพาะทักษะอาชีพ  เพื่อเพ่ิม
ทักษะการทํางานและการ

- พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
ตรงตามตองการของสถาน
ประกอบการและได
มาตรฐานสากล 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประกอบอาชีพ ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 

2.2.4  การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

สงเสริมใหนักศึกษาคิดเปนทํา
เปน  และสรางองคความรูดวย
ตนเอง จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เนนกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  ซึ่งจะนําไปสู
รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนา 
ผลงานสิ่งประดิษฐที่เปน
ประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ 

- สงเสริมสนับสนุนการวิจัยสราง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
โครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและ
พัฒนาอาชีพ 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 

จัดระบบการเรียนอาชีวศึกษาที่
ตอบสนองโลกแหงการเรยีนรู
ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับทักษะ
ฝมือ ของทรัพยากรบุคคลให
สูงขึ้น และยกระดับการผลิตและ
บริการ ใหมีความเขมแข็ง โดย
จัดระบบการเรียน  แบบเทียบ
โอนประสบการณเพ่ือสนับสนุน
ใหบุคลากรในชุมชน ไดรับการ
พัฒนาทั้งดานวิชาชีพและทักษะ
ฝมืออยางตอเนื่อง ในระดับสูงขึ้น 

- สรางโอกาสและวิชาชีพเพ่ือตอบ 
สนองโลกแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
- พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีวศึกษา
เพื่อฝกอบรมและใหบริการวิชาชีพ
แกประชาชนทั่วไป กลุมผูพิการ 
ดอยโอกาส 
- พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐเอกชนในการใหบริการ
วิชาชีพและการฝกอบรมที่
หลากหลาย 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรู   

เพิ่มศักยภาพการใชเทคโนโลยี
การสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
เกิดประสิทธิผลพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลงเรียนรู และใช
ประโยชน 

- พัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
- ปรับบรรยากาศสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรู   

อยางคุมคา อาคารสถานที่เปน
ระเบียบ รมรื่น สะอาด ปลอดภัย
สะดวก ทันสมัย บรรยากาศ 
อบอุน สงเสริมใหผูเรียนอยากมา
เรียนกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.2.7  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครู และบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน มี
ความเปนมืออาชีพ เพ่ือรวมมือ
รวมแรงในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

- พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

2.2.8 การสรางเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษา         

                               
                                          

                                    

ระดมสรรพกําลังสรางภาคี
เครือขายความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

- สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 
 2.3   มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง                   

 เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 
 2.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

1. จัดระบบเครือขายระหวางผูปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษาเพื่อการสื่อสารและ
ประสานสัมพันธรวมมือปองกันแกไข
ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2.  ติดตั้งกลองวงจรปด 

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

2.3.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท 
 

1. สรางระบบการรักษาความปลอดภัย
จากการมีการสวนรวมของทุกภาคสวน  
 
 
 
2. ดําเนินการตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือ นักเรียนนักศึกษา อยางมี
ประสิทธิโดยทีมงานผูบริหารครูแนะ
แนวและครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 

สถานศึกษามีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับการทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา ดําเนินการตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการ
จัดทําขอมูลประสานความรวมมือ
กับเจาหนาที่ตํารวจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดโครงการ
อบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักศึกษาที่กอเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
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ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 
2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด    
  

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา นักเรียน 
นักศกึษาไดแสดงออกตาม
ความสามารถที่ถูกตอง เชน ดนตรี กีฬา 
จัดกิจกรรมตามแนวทางดําเนินงาน
สถานศึกษา  
3 D  

สถานศึกษามีมาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
แพรกระจายของสารเสพติดโดย
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
นโยบายสถานศึกษา 3D มีกลุม
เฝาระวังโดยอาศัยกระบวนการ
เครือขาย ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
นําศาสนธรรมสูนักศึกษา เพื่อเปน
หลักในการดํารงชีวิตดวยความ
รวมมือระหวางสถาบันศาสนา
และวิทยาลัย 

 2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  
การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
        

1.จัดใหมีคณะกรรมการนักเรียนเฝา
ระวังปองกัน นักเรียน นักศึกษาทีม่ี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
2.จัดบริการใหคําปรึกษา  เชน เพื่อนวัย
ใส ตูรับฟงปญหาและความคิดเห็น  
เพื่อนชวยเพื่อน 

จัดใหมีคณะกรรมการเฝาระวัง 
ปราบปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคและสถานที่ที่เสี่ยง 
โดยเฉพาะหองเรียน หองน้ํา 
จัดบริการใหคําปรึกษา เชนเพื่อน
วัยใส ตูรับฟงปญหาและความ
คิดเห็น มีหลักสูตรบูรณาการใน
กลุมสาระการเรียนรู ประสานงาน
ผูปกครอง เพื่อใหความชวยเหลือ
ในการดูแล 

2.3.5  ความเสี่ยงดานการพนัน 
     และการมั่วสุม   
 

1. กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภท 
2. จัดระบบการตรวจสอบรายงานการ
มาเรียนของนักเรียนนักศึกษาใหเปน
ปจจุบันเพื่อปองกันการหนีเรียน 
3. มอบหมายหนาที่ครูที่ปรึกษาติดตาม
สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ในกลุมที่มีปญหาและกลุม
เสี่ยง 

กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขต
ปลอดอบายมุขทุกประเภทมี
ระบบการตรวจสอบ  รายงานการ
มาเรียนของนักศึกษา เพื่อปองกัน
การหนีเรียน    จัดกิจกรรม
เสริมสรางความรูความตระหนัก
ในโทษภัยและปญหาแหลง
อบายมุข ที่มีผลกระทบตอการ
เรียนและความเปนอยูมีกิจกรรม
เพื่อสงเสริม พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนตามความสนใจ เชน ดนตรี 
กีฬา เปนตน 
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2.4  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1.) ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใช
ประโยชน 
1.  สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ความ
เขาใจและสามารถผลิตสื่อ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
โครงงานวิชาชีพและงานวิจัย 

1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน   

2.  สถานศึกษาจัดหาแหลงทุนสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน/โครงการวิชาชีพและ
งานวิจัย 

2. โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ป 2557   

3.  สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพผลงานใหครูผูสอน
ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมากข้ึนและเขารวม
ประกวดแขงขันเพื่อเผยแพรชื่อเสียงอยางตอเนื่อง 

3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
 
 

2.) ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน 

 

1.   ในระดับสาขางาน/สาขาวิชา ควรมีการรวมมือ
กันใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานและแนว
ทางการนําไปใชประโยชน 

1. โครงการพัฒนาทักษะดานงานวิจัย โครงงานนักเรียน 
นักศึกษา ป 2557 

2.  ควรรวมมือกับเครือขายชุมชน ทองถิ่นหรือสถาน
ประกอบการในการจัดทําโครงงาน เชน ในเรื่องทุน 
การเลือกหัวขอเรื่องที่สามารถนําผลงานไปตอยอด
หรือใชประโยชนไดจริง 

2. โครงการพัฒนาความรวมมือสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

3.  สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพของผลงานของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเขารวม
ประกวดแขงขัน เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 

3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมยระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.  ฐานขอมูลที่รวบรวมโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐของผูเรียน ควรมีกระบวนการในการ
พิจารณาและเก็บรวบรวมขอมูล อยางเปนระบบ แยก
ผลงานแตละปการศึกษา และมีการเผยแพรขอมูลที่ 
 
 

4. โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลและอินเตอรเน็ต 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
2.) ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือ 
สิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน (ตอ) 
ไดรับรางวัลตอสาธารณชน และเผยแพรบนเว็บไซต
ของสถานศึกษา หรือในจุลสารประชาสัมพันธใหมาก
ขึ้น 

5. โครงการจัดทําสื่อการประชาสัมพันธ 

3.)  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการ
ทํางาน 

 

1.  ควรปลูกฝงจิตสํานึกใหแกผูเรียนใหเห็น
ความสําคัญของการทดสอบความรูทางการศึกษา
แหงชาติ 

1. โครงการ Pre V-Net 
2. โครงการ V –Net 
3. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง ป
การศึกษา 2557 

2.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทในการใหคําแนะนํา กระตุน 
ใหนักศึกษาเอาใจใสตอผลการเรียน เพื่อหาแนว
ทางแกไขใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของครูที่ปรึกษา 

3.  สถานศึกษาควรดําเนินการสอบซอมเสริมใน
รายวิชาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

6. โครงการสอบซอมเสริม ปการศึกษา 2557 
7. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
ฐานสมรรถนะ 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  
1.  ครูผูสอนควรมีการจัดทําบันทึกหลังการสอนใหเปน
ปจจุบัน ใหครบทุกหนวยการเรียน และควรบันทึกดวย
ลายมือตนเอง 

1.  วิทยาลัยมีการจัดทําแผนนิเทศการสอนและใหครู
สงบันทึกหลังการสอน ที่บันทึกดวยลายมือของ
ตนเองทุกสัปดาห 

2.  สถานศึกษาควรเพิ่มหลักฐานการใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําสื่อการเรียนการ
สอน 

3.  สถานศึกษาควรมีการนิเทศการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
 

4.  สถานศึกษาควรจัดใหแตละแผนกวิชาไดนํานักเรียน 
นักศึกษา ออกใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพ โดย
พยายามจัดใหผูเรียนไดออกใหบริการครบทุกคน 

4. โครงการศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) 

5.  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐใหมีความหลากหลาย โดยสามารถ
นําไปใชประโยชนในชุมชน ทองถิ่น และเกิดประโยชน
สูงสุด 

5. โครงการอาชีวะสรางมลูคาทางสังคม 
6. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน ตอยอดงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพื่อใหสามารถนําไปใช
ประโยชนในชุมชนทองถ่ิน ไดจริงและเกิดประโยชน
สูงสุด 

6.  สถานศึกษาควรจัดใหมีการจัดทําเอกสาร หลักฐาน
การนําผลงานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐไปใช
ประโยชนกับชุมชน ใหมากขึ้น 

7. ใหความรูแกครูในการจัดทําบันทึกการใช
ประโยชนผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ที่
นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

7.  สถานศึกษาควรมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม  โครงการ ใหครบตาม
กระบวนการ PDCA 

8. สงเสริม อบรม ใหความรูดานกระบวนการผลการ
ดําเนินงานในรูปแบบ PDCA 

8.  สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในของตนเอง 
การประเมินคุณภาพโดยตนสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการ
ดําเนินใหเปนระบบ เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนถึงการ
พัฒนา 

9. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯเพื่อแจงผลการประเมิน
ภายในและภายนอกตอคณะกรรมการ เพื่อรวม
กําหนดแนวทางการพัฒนาตามคําแนะนําของ
ประเมิน 
10. จัดทําโครงการนิเทศติดตามระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา 

9.  ครูผูสอนควรมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
ใชในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเนน
ครูผูสอนเพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีประสิทธิภาพ 

  
 



ตอนที ่3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา          

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จนเปนที่ยอมรับ

หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 ตัวบงชี้ที ่1.1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

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

 ผลสัมฤทธิ์   ผลจากพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนทั้งหมดยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  และ
ภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน  1,618  คน จากผูเรียนทั้งหมด จํานวน  1,268 คน  คิดเปนรอยละ  78  
ระดับคุณภาพ  ดี 
 
        ตัวบงชี้  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูเรียน  3  ดาน  คือ  ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะอาชีพ  โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ  หนวยงานควรไมนอยกวา  5  แหง  และบุคคลในชุมชนควรไมนอย
กวา  5  คน  มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  1-5  เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 
  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา  สถานศึกษามรีะดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน  มีผลการปฏิบัตติามประเด็นการพิจารณา                
ปฏิบัติ (1)  และมีผล (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
         ตัวบงชี้ที ่ 1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 สถานศึกษา มีการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และ
ปวส.  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  โดยมอบหมายให           
แตละสาขาวิชาจัดหาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขางานของตน จัดทําคําสั่งใหบุคลากรภายนอกสถาน
ประกอบการมามีสวนรวม  โดยผานการอนุมัติจากสถานศึกษาและนําไปใชประเมินผลนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินการอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียน ที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  ในระดับ  ปวช.  
และระดับ  ปวส.  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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      ตัวบงชี้ที ่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ไดมีการเตรียมตัวกอนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  โดยจัดตารางติวใหผูเรียนตามสาขาวิชาและตามกลุม
วิชาที่ตองทําการทดสอบ 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  สงผลให
ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ  ในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเปนรอยละ  42.25  ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรุง 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 1.5  รอยละของผูเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนในระดับ  ปวช.  3  และ  ปวส. 2  ไดมีการเตรียมตัวกอนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยจัดตารางติวใหผูเรียนตามสาขาวิชาในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  สงผลใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  ตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาองักฤษ  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ  ในระดับ  
ปวช.  3  และ  ปวส. 2  คิดเปนรอยละ  42.26  ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรุง 
 
        ตัวบงชี้ที่  1.6  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐาน  เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน  โดยจัดใหมีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อใหผูเรียน
สามารถผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเรียนใหเปนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองไดกําหนดไว 

 ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาไมไดดําเนินการในตัวบงชี้ที่  1.6 
        ตัวบงชี้ที ่ 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

  สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  การเรียนซอมเสริม เปนตน 

   ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียน
แรกเขาของรุนนั้นในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  คิดเปนรอยละ  73 ระดับคุณภาพ  ดี 
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        ตัวบงชี้ที่  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ป 

 สถานศึกษา มีการดําเนินงานเพื่อติดตามขอมูลการมีงานทําและการศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา เชน จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา  โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา  
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  และ  Face book  ติดตามผูสําเร็จการศึกษาจากงานแนะแนว  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  1  ป  เทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ  99.52  ระดับคุณภาพ      
ดีมาก 

 
       ตัวบงชี้ที ่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศกึษา  หรือ

ผูรับบริการที่มตีอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน  3  ดาน  คือ  
ดานลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพ  โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ  หนวยงานหรือ  กลุมสถานศึกษา  หรือกลุมบริการรวมไมนอยกวา
รอยละ  99.30  ของจํานวนสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษา  ผูรับบริการ  มีการสรางเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง  3  ดาน  มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
และนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและผูรับบริการที่มีตอคุณภาพทั้ง  3  ดานของ
ผูสําเร็จการศึกษา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  (1)  และมีผลตาม  (5)   
ระดับคุณภาพ  ดีมาก      
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

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

รอยละ  78 ดี/4 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

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

รอยละ 100 ดีมาก/5 

1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

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

รอยละ  42.25 
 

ตองปรับปรุง/2 
 

1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

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

รอยละ  42.26 ตองปรับปรุง/2 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

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

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

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

รอยละ  73 ดี/4 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 

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

รอยละ 99.52 ดีมาก/5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ดี / 4 
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงช้ีที่  1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
     ตัวบงชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพ 
ของผูเรียน 
     ตัวบงชีท้ี่  1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ตัวบงชี้ที่  1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
     ตัวบงชี้ที่  1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 
     ตัวบงชีท้ี่  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
      
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
      ตัวบงชีท้ี่  1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
      ตัวบงชี้ที่  1.5  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      ตัวบงชี้ที ่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชา
ใหม  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาไดมีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  มีผลการปฏิบัติ  
ตามประเด็น  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา  ประจําปการศึกษา  2557  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

    ตัวบงชี้ที ่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน  ใหครูนําผลจากการสอน
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจาก
การวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ประจําปการศึกษา  2557  มผีลการปฏิบัติ  5  ขอ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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        ตัวบงชี้ที ่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัด            
การเรียนการสอนรายวิชา  ประจําปการศึกษา  2557  มีผลการปฏิบัติ  4  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดี 

 
        ตัวบงชี้ที ่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หนวยงาน  และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงาน  ตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนออกฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน  มีการนิเทศการฝกงาน
ของผูเรียนในสถานประกอบการ  หนวยงาน  มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ  
หนวยงาน  มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ  หนวยงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการฝกงาน  ประจําปการศึกษา  
2557  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

ของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก/5 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  4  ขอ ด/ี4 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ดีมาก/4.80  
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
     ตัวบงชีท้ี ่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
        
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     - 
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มาตรฐานที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา   
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสียง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย 
       ตัวบงชี้ท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  สถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่กําหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ  ดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอย                
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เชน  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาดําเนินการให
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ  
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  เชน  โครงการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พรอมทั้งจัดทํารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  เชน  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสถานศึกษา  เปนตน 
 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 สถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตาม 
อัตลักษณ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหนวยงานที่เก่ียวของ  เชน  
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา  เปนตน 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา สถานศึกษามีระดับคุณคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  มีผลการปฏิบัติ  (1)  ถึง  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

        ตัวบงชี้ที ่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)              
1-5  เชน  โครงการประชุมครู  บุคลากรประจําเดือน  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษา  
โครงการประเมินคุณภาพการบริหารงานและภาวะผูนําของสถานศึกษา  เปนตน 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  4  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

        ตัวบงชี้ที ่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหาย

ของขอมูล  โดยมีขอมูลพื้นฐานอยางนอย  9  ประเภท  ไดแก  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ขอมูลนักเรียน  
นักศึกษา  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลงบประมาณและการเงิน  ขอมูลหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานที่  และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด  เชน  โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา                       
เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที ่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย  5  

ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและ
การมั่วสุม  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียนและผูปกครอง  มีการ
ดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และมีผลทําใหความเสี่ยง
ในดานตางๆ  ลดลง  เชน  โครงการควบคุมภายในสถานศึกษา  เปนตน 

 

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

ตัวบงชี้ที ่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน  มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบ

เครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน  สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน  มีระบบดูแลผูเรียน
กลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเปนเลิศ  เชน  โครงการพฒันาศักยภาพและบทบาทของครูที่ปรึกษา  
โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง  โครงการระดมทุนการศึกษาวันไหวครู  โครงการ
พัฒนาระบบงานแนะแนว  โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา  และโครงการแนะแนวนักศึกษาใหม
ประจําป  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  และมีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เชน  โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ                   
โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร  สอดคลองกับ

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

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสรางสรรค  สงเสริมใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน  องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และสงเสริม  สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง  เชน  โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแกครู  โครงการเชิดชูเกียรติครู 
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเดน  ประจําป  โครงการพัฒนาบุคลากร  เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบงชี้ที ่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถานศึกษาในดานวัสดุ  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
การสงเสริม  สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  การดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  เชน  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
เปนตน 

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขายทั้ง
ในประเทศและ  หรือตางประเทศ 

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

 

  ผลสัมฤทธิ์   จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ  4  ขอ ด/ี4 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  
ศูนยวิทยบริการ 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 
 
 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และ
คอมพิวเตอร 

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

ปฏิบัติ  1 ขอ 
 
 

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

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

ปฏบิัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 ดีมาก /4.91  
 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี้ที ่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
     ตัวบงชีท้ี่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.3 ระดับคุณคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   
     ตัวบงชีท้ี่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
     ตัวบงชีท้ี่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
     ตัวบงชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑและคอมพิวเตอร   
     ตัวบงชี้ที ่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     ตัวบงชี้ที ่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ตัวบงชี้ที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   
กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือตางประเทศ 
 
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
      - 
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มาตรฐานที่  4  ดานการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมสีวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  
โครงการมหกรรมถนนอาชีพ (Road Show) โครงการศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน  
โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการสงเสริมและพัฒนาการทําธุรกิจหนึ่งวิทยาลัย  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ   โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  4 ดีมาก / 5  
 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชีท้ี่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     -  
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มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 
 สงเสริมใหครู  ผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน  
ตลอดจนมีการเผยแพร 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  จัดทํา
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการ  และอ่ืนๆ  และจัดใหมีการ
ประกวด  แสดงและเผยแพรผลงาน  รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษามีการสงเสริมใหเขา
รวมแสดง  แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  เชน  
โครงงาน  โครงการของนักศึกษา  โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  โครงการประกวดผลงานวิจัย  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐและโครงงาน  โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานของสถานศึกษา  โครงการจัด
แสดงผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐของสถานศึกษา  และโครงการจัดทําวารสารงานวิจัย  เปนตน 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของผูเรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ   
ดีมาก 
 

       ตัวบงชี้ที ่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของคร ู
 สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัย  และจัดใหมีการประกวด  จัดแสดงและเผยแพรผลงาน  รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา  มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง  แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และชาติ  เชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ                
ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจยัของครู 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 ดีมาก / 5  
 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี้ที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
     ตัวบงชี้ที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของคร ู

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     -   
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มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
         ตัวบงชี้ที ่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณ
คา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการวันพอแหงชาติ  โครงการวันแมแหงชาติ  โครงการวันปย
มหาราช  โครงการรณรงคและสงเสริมประชาธิปไตย  โครงการเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ  โครงการวัน
ลอยกระทง  โครงการรดน้ําดําหัววันสงกรานต  และโครงการวันภาษาไทย  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ                 
ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการวัน
สิ่งแวดลอมโลก  โครงการอนุรักษธรรมชาติและปลูกปาลดโลกรอน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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        ตัวบงชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  
โดยคร ู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการอบรมภาวะผูนํา  โครงการแขงขัน
กีฬาสีภายใน  โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคฯ  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกคณะครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  และผูเรียน  เพื่อนําไปใชประโยชน  มีแผนงาน  โครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย  
ในสถานศึกษา  และผูเรียน  มีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  1-5  เชน  โครงการสวนพฤกษศาสตรเปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามรีะดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน
การกีฬาและนันทนาการ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 5 / ดีมาก  
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที ่6 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี ้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
     ตัวบงชี ้ 6.2  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
     ตัวบงชี ้ 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
     ตัวบงชี ้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     -  
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มาตรฐานที่  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

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

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

       ตัวบงชี้ที ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  สวนที่  1  การจัดการ
อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดยมีผล
การตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  สงผลให
สถานศึกษามีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  จํานวน                 
30 - 34  ตัวบงชี้  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

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

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

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

 
 
 
 
 
 

ดีมาก  30 - 34  ตัวบงชี ้

 
 
 
 
 
 

ดมีาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 ดีมาก / 5 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี ้ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     ตัวบงชี ้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี ้ - 
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มาตรฐานที่  8  ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน   
สถานประกอบการ 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

       ตัวบงชี้ที ่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 สถานศึกษามีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยรวมกับชุมชน  สถานประกอบการเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ  เชน  โครงการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน  สถานประกอบการ  โครงการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ  มีผลการ
ปฏิบัติ  (1) – (5)  ระดับคุณภาพ  ดมีาก 

 
      ตัวบงช้ีที ่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เชน  โครงการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5)  ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
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      ตัวบงช้ีที ่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชา  ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรม  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม  และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการ
ฝกอบรม  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ที่จัดการฝกอบรม เชน  โครงการจัดทํารายงาน
การใชแผนจัดการเรียนรูหลักสูตรระยะสั้น  โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด  ในดานภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ดานสถานประกอบการ  
ดานงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง  เชน  
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพฒันาประชาชน เปนตน   

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร            
ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

     ตัวบงช้ีที ่ 8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ  เชน  โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีจํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบงช้ีที ่ 8.7  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในดานวัสดุฝก  
อุปกรณ  สื่อการสอน  รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอน
ในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ของสถานศึกษา   

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงช้ีที ่ 8.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  
2.00  ขึ้นไป 
 สถานศึกษาไดดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม  ตามหลักสูตรและรายวิชาที่
สอน  โดยมีขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน  และขอมูลผู
เขารับการฝกอบรมที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เชน  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแกผูดอยโอกาส  โครงการอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นแกประชาชนทั่วไป  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการเปดโลกอาชีพสูประชาคมอาเซียน  
(Open  House)  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เทียบกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด  คิดเปน
รอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงชี้ที่  8.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพของผูสําเร็จการ
ฝกอบรม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนแกนมัธยม  และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย  เปนตน 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา  ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เทียบ
กับผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบงช้ีที ่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ประโยชน 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรู
ความสามารถ  ที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใชประโยชน  ตามวัตถุประสงคของตน  
เชน  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  และ
ครอบครัว  เปนตน  เชน  การมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และ
โครงการติดตามผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปนตน 

  ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน  พบวา  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของตน  มีผลการปฏิบัติ  
(1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  (1) – (5) ดีมาก 

8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 

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

ปฏิบัติ  (1) – (5) ดีมาก 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูรายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

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

รอยละ  100 ดีมาก 

8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

8.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝกอบรม  2.00  ขึน้ไป 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดีมาก 

8.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน <  50 

รอยละ  100 ดีมาก 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)  
- พอใช ปฏิบัติ (1)  
และมผีล (3)  
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

และมผีล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  

ปฏิบัติ (1) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  8 5 / ดีมาก  

 
 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 

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

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     - 
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ตอนที่  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2557  สรุป ไดดังนี้ 
  4.1.1  มาตรฐานและตัวบงช้ีทีด่ําเนินการไดในระดับดีมาก   เรียงตามลําดับดังนี้ 
           มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่  1.2,1.3,1.8,1.9 
        มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่  2.1,2.2,2.3,2.5 
                  มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่  3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12 
        มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  4.1 
        มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  5.1,5.2 
        มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  6.1,6.2,6.3,6.4 
        มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  7.1,7.2 
           มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,8.10 
   4.1.2  มาตรฐานและตัวบงช้ีทีด่ําเนินการไดในระดับดี   เรียงตามลําดับดังนี้ 
       มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่  1.1,1.7 
       มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่   2.5 
                 มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่  3.4 
         มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  - 
       มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  - 
       มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  - 
       มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  - 
          มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  - 
   4.1.3  มาตรฐานและตัวบงช้ีทีด่ําเนินการไดในระดับพอใช   เรียงตามลําดับดังนี้ 
       มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่  - 
       มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่   - 
                 มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่   - 
       มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่   - 
       มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่   - 
       มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่   - 
       มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่   - 
          มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่   - 
   4.1.4  มาตรฐานและตัวบงช้ีทีด่ําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง   เรียงตามลําดับดังนี้ 
      มาตรฐานที่  1     ตัวบงชี้ที่  1.4,1.5 
      มาตรฐานที่  2     ตัวบงชี้ที่  - 
                มาตรฐานที่  3     ตัวบงชี้ที่  - 
       มาตรฐานที่  4     ตัวบงชี้ที่  - 
      มาตรฐานที่  5     ตัวบงชี้ที่  - 
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      มาตรฐานที่  6     ตัวบงชี้ที่  - 
      มาตรฐานที่  7     ตัวบงชี้ที่  - 
         มาตรฐานที่  8     ตัวบงชี้ที่  - 
  4.1.5  มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ 
        มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่  - 
        มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่  - 
                  มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่  - 
        มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้ที่  - 
        มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่  - 
        มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  - 
        มาตรฐานที่  7 ตัวบงชี้ที่  - 
           มาตรฐานที่  8 ตัวบงชี้ที่  - 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้ 
  4.2.1  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

     1)  โครงการจัดระบบการบริหารจัดการที่ด ี
      -  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
      -  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝาย/งาน/บุคลากร 
      -  โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา 
      -  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  4.2.2  แผนพัฒนาผูเรียน 
     1)  โครงการสรางผูประกอบการใหม 
       -  จัดกิจกรรมศูนยบมเพาะใหเขมแข็ง 
      -  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ 

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

            -  จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและสงเสริมมนุษยสัมพันธ 
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  4.2.3  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      -  ฝกอบรมทักษะ การจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

        2)  โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 
        3)  โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมืออุปกรณการฝกดวยเทคโนโลย ี
ชั้นสูง 

  4.2.4  แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ 
งานวิจัย 

     1)  โครงการสงเสริมทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
       -  สงเสริมใหมีความรูเกี่ยวของกับการวิจัยอยางงายหรือการวิจัยแผนเดียว 
       -  สงเสริมการสรางสรรคสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
       -  สงเสริมการวิจัยเพือ่พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนตอสังคมและ 

ประเทศชาติ 
  4.2.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

     1)  โครงการศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน 
      -  ถนนอาชีพอาชีวศึกษา (Open house) 
  -  กิจกรรม 108 อาชีพ 
  -  การฝกอบรมวิชาชีพในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย 
  -  การฝกอบรมวิชาชีพในศูนยพัฒนาสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบุรีรัมย 
  -  การฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูดอยโอกาส  คนพิการใน อบต.ตาง ๆ ในอําเภอสตึก 
  -  กิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่  (อําเภอยิ้ม) 
 2)  สงเสริมการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑชุมชนสรางมูลคาเพ่ิม 
 3)  ขยายโอกาสการศึกษาและตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตในสายอาชีพ 

     -  จัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ   
  4.2.6  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

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

  4.2.7  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) โครงการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ 
  -  พัฒนาครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษาฝกปฏิบัติงานและฝกทักษะ 

ในสถานประกอบการ 
  -  พัฒนาการจัดทําแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะ 
  -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
  -  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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  4.2.8  แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                             
 1)  โครงการระดมสรรพกําลังสรางภาคเีครือขายอุปถัมภที่เขมแข็ง 
  -  สงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา                 

           ทั้งความรูความคิด ความสามารถ และทรัพยากรทุกรูปแบบ 
  -  บันทึกความรวมมือกับสถานประกอบในการศึกษาระบบทวิภาค ี
  -  จัดสงนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการใหเปนระบบ 

 
4.3  สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  4.3.1  ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ในทองถิ่น 

  4.3.2  การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
  4.3.3  การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
  4.3.4  เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด รวมทั้งการ 

ปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  4.3.5  การไดรับการนิเทศ ติดตามงานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 












