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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

ตัวบงชี้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 3         4.00 ด ี
2 5 5 4 5 5 5     4.83 ดีมาก 
3 5 5 5 5       5.00 ดีมาก 
4 5          5.00 ดีมาก 

รวม เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1-4 4.70 ดีมาก 
สวนที่ 2 การฝกบอรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 5.00 ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.  ระดับตัวบงชี้ มาตรฐานที่ 1-4 
 1.1  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน    11 ตัวบงชี้ 
 1.2  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน    1 ตัวบงชี้ 
 1.3  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน    1 ตัวบงชี้ 
 1.4  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”   จํานวน     - ตัวบงชี้ 
 1.5  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน     - ตัวบงชี้ 
 
2.  ระดับตัวบงชี้ สวนที่ 2 การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มาตรฐานที่ 1 
 1.1  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน    10 ตัวบงชี้ 
 1.2  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน     - ตัวบงชี้ 
 1.3  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน     - ตัวบงชี้ 
 1.4  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”   จํานวน     - ตัวบงชี้ 
 1.5  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน     - ตัวบงชี้ 
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3  จุดเดน   

 จุดเดน  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชหลักการบริหารเพื่อทําให
พันธกิจของสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดรับความ
รวมมือของบุคลากรทุกฝายเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค สงผลใหสถานศึกษามีจุดเดน ดังนี้ 
 2.1  ดานผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีจิตอาสา 
 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน และการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบเอาใจใสดูแลนักเรียน นักศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 2.3  สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาชีพสูชุมชน  ไดอยางหลากหลาย  ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน  สังคม โดยมีผลงานเปนที่โดดเดนที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  ไดแก  โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน (Fix it center)  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม และโครงการ
มหกรรม Open house รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
ทั่วไป นักเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กดอยโอกาส กลุมผูพิการ ไดรับการฝกฝนพัฒนาทักษะในดานวิชาชีพ ตลอดจน
เสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีจิตอาสาใชเวลาวางและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและ
สังคมตอไป 
 2.4  ผูบริหาร  มีวิสัยทัศน  เปนผูนําทางวิชาการ  สามารถบริหารจัดการภายใตภาวะจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สงเสริมการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
 
4  จุดที่ควรพัฒนา  

 จุดที่ควรพัฒนา 
  3.1  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ หรือการ
คิดคนสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ 
  3.2  พัฒนาหองเรียน  หองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับการฝกทักษะของแตละประเภท
วิชาเพื่อสรางประสบการณใหผูเรียน  ไดเรียนรูและฝกทักษะแบบมืออาชีพ 
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5  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญ
จึงมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน สอดคลองกับ
ระดับสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณภาพตรงความตองการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพ  โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาชีพไดตามศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ  ไดรับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะชีวิต  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  โดยใชโรงฝกงานของสถานศึกษาโรงงานของสถาน
ประกอบการและชุมชนในทองถิ่นเปนแหลงบมเพาะทักษะอาชีพ  นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความรูพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานและการประกอบอาชีพอิสระ 3 ดาน  คือ ทักษะการเปนผูประกอบการโดยการจัดตั้ง
ศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษาและรวมมือกับองคกรเอกชนหลายแหง  เพื่อสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูในการประกอบอาชีพ  ตั้งแตการเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  การตลาด  การขาย  การ
บัญชี  ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการรายใหม  ทักษะการสื่อสาร โดยการพัฒนาใหนักศึกษามี
ความรู    ดานภาษาตางประเทศ และมีทักษะทางคอมพิวเตอรสามารถใชงานในวิชาชีพไดเปนอยางดี ทักษะการ
วิจัยอยางงายไปจนถึงการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  หรือการคิดคนสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ  รวมทั้ง
มีการสงเสริมการยกระดับทักษะฝมือ ของทรัพยากรบุคคลใหสูงขึ้นโดยการจัดระบบการเรียนแบบเทียบโอน
ประสบการณ โดยเปดโอกาสใหพนักงานของสถานประกอบการ หรือ ผูประกอบอาชีพในทุกสายงานสามารถนํา
ประสบการณอาชีพ และทักษะฝมือจากการปฏิบัติงานมาขอเทียบโอนเปนหนวยกิตการเรียนได  เพื่อเปนการ
สนับสนุนใหบุคลากรของชุมชนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานวิชาชีพและทักษะฝมืออยางตอเนื่องในระดับสูงขึ้น 
 
 



 
 

ตอนที่  1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

1.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                            

 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 ที่ตัง้       100  หมูที่  23  ต.นิคม  อ.สตกึ  จ.บุรีรัมย  31150 
 โทรศัพท     0 4468 0114  
 โทรสาร      0 44680208 
 Website    sticc.ac.th 
 E – mail      stuksticc@gmail.com  
 

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม                                                                                                            
  

คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ หาดทรายชวนฝน แขงขันเรือยาว เจาพอศักดิ์สิทธิ์ 
พาณิชยสนามบิน” 

อาณาเขต   มีพื้นที่  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร ตั้งอยูทางทิศเหนือของ
จังหวัดบุรีรัมย  หางจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณา
เขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร มีแมน้ํามูลเปนเสนแบงเขต 

ทิศใต     ติดเขตอําเภอกระสัง อําเภอหวยราช กิ่งอําเภอบานดาน มีลําตะโคงเปนเสนแบงเขต 
 ทิศตะวันออก   ติดเขตอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีลําน้ําชีเปนเสนแบงเขต 
 ทิศตะวันตก     ติดเขตก่ิงอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มีลําตะโคงเปนเสนแบงเขต 

สภาพเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ปลูกขาว โดยเฉพาะขาวหอม
มะลิ  ทําไรมันสําปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  นอกจากนั้นก็มีการ
เลี้ยงสัตว เชน  โค  กระบือ  หมู  เปด  ไก  และชาง  ซึ่งปจจุบันผูเลี้ยงชางโดยฝกหัดชางเพื่อการแสดงแลว
จะสงไปแสดงตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย เชน  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี 
รองลงมา  คือ  อุตสาหกรรมการคาและทอผาไหม  งานหัตถกรรมพื้นบาน  สินคา  OTOP  เชน  สาน
เครื่องใช จากไมไผ สานรองเทาดวยผักตบชวา  เปนตน   
 สังคมและการเมือง  ประชากรสวนใหญเปนชาวอีสานเชื้อสาย ไทย ลาว เขมร สวย โดยมีภาษา
ทองถิ่น  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร สวยและไทยโคราช  มีวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ดังนี้  
  1.  งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําป ณ แมน้ํามูลหนาที่วาการอําเภอสตึก 
  2.  งานฉลองเจาพอวังกรูด ซึ่งจัดงานวันที่ 1-5 เมษายน ของทุกๆ ป 
  3.  งานงิ้วอําเภอสตึก ประมาณตนเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ป 
  4.  ประเพณีอื่น ๆ  เหมือนไทยอีสานทั่วไป 



- 5 - 
 

 

การเมืองการปกครอง 
  ในเขตอําเภอสตึก แบงออกเปน 12 ตําบล 179 หมูบาน ดังตอไปนี้ 

1.    ตําบลสตึก  15 หมูบาน 
2.    ตําบลนิคม  24 หมูบาน 
3.    ตําบลดอนมนต  10 หมูบาน 
4.    ตําบลสะแก  13 หมูบาน 
5.    ตําบลเมืองแก  19 หมูบาน 
6.    ตําบลทุงวัง  15 หมูบาน 
7.    ตําบลทามวง  11 หมูบาน 
8.    ตําบลชุมแสง  18 หมูบาน 
9.    ตําบลหนองใหญ 16 หมูบาน 
10.  ตําบลสนามชัย  12 หมูบาน 
11.  ตําบลกระสัง  8   หมูบาน 
12.  ตําบลรอนทอง  18 หมูบาน 

การปกครองทองถิ่น 
  ในเขตอําเภอสตึกแบงการปกครองออกเปน 12   ตําบล   1  เทศบาล 
  1)  เทศบาลตําบลสตึก 
  2) องคการบริการสวนตําบล 12  แหง 
   2.1  องคการบริหารสวนตําบลสตึก 
   2.2  องคการบริหารสวนตําบลนิคม 
   2.3  องคการบริหารสวนตําบลดอนมนต 
   2.4   องคการบริหารสวนตําบลรอนทอง 
   2.5   องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก 
   2.6   องคการบริหารสวนตําบลสะแก 
   2.7   องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 
   2.8   องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 
   2.9   องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 
                 2.10  องคการบริหารสวนตําบลกระสัง 
                2.11  องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง 
               2.12  องคการบริหารสวนตําบลทามวง 
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สภาพศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ในพื้นที่อําเภอสตึก มีวัดทั้งสิ้น จํานวน 52  แหง  
ศาลเจา 1  แหง ดังนี้ 
  -  ไดรับวิสุงคามสีมา  จํานวน 25    แหง 
  -  ไมไดรับวิสุงคามสีมา จํานวน  27    แหง 
  -  ศาลเจาพอวังกรูด  จํานวน    1    แหง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของอําเภอสตึก ไดแก การละเลนดนตรีพื้นบาน เชน กันตรึม 
อําเภอสตึก  มีองคกรเครือขายในพื้นที่  จํานวน 14 แหง  ดังนี้ 
  -  สภาวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน    1    แหง 
  -  สภาวัฒนธรรมตําบล      จํานวน   12    แหง 
  -  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน     1    แหง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 งานประเพณีที่สําคัญ  ไดแก 
  - งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ณ บริเวณลําน้ํามูลหนาที่ 
วาการอําเภอสตึก 
  -  งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
  -  งานประเพณีแหเทียนพรรษา 
  -  งานเทศกาลสงกรานต  
  -  งานเทศกาลลอยกระทง 

 การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง) จํานวน  1   แหง 
  -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1   แหง 
  -  สถานีอนามัย   จํานวน 12  แหง 
  -  คลินิก    จํานวน   2  แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน   9  แหง 
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1.2  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 
 1.2.1  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรวมคิด  รวมทํา  รวมประเมินผล  รวมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้  (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

ฝายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญช ี

งานพัสด ุ

งานสงเสรมิผลิตผลฯ 
งานทะเบียน 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานประชาสัมพันธ 

งานอาคารสถานท่ี 

วางแผนและงบประมาณ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

งานความรวมมือ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ 

 

งานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

งานควบคุมภายใน 

ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชน 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีนการสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานวิทยบริการหองสมดุ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

งานสื่อการเรยีนการสอน 

ฝายวิชาการ 
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1.2.2  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ –  สกุล 
1 นายระเบียบ   เที่ยงธรรม 
2 นายวิรัช   สุวรรณทา 
3 นางชุติญา   อัยยะ 
4 นายปณณทัต   เพียรการ 
5 นายธีกรณ   พรเสนา 
6 นายอนุชา   ชื่นจิตรชม 
7 นางวนิดา   โสมะฐิติ 
8 นางจิราภรณ   งามชื่น 
9 วาที่ร.ต.บญุสง   นิเวศสวรรค 
10 นายชาครีย   สิริสุนทรานนท 
11 นางแพรวพรรณ   กิตติภูติกุล 
12 นายสิทธิชัย   ลีหลานอย 
13 นายธนกฤต   สุวรรณกัญญา 
14 นายสวัสดิ์   จันทราช 
15 นายธํารง   บริบูรณ 
16 นายสุริกานต   เปรี่ยมไพบูลย 
17 นายจํารัส   พิมพาชาติ 
18 นางวาสนา   นวลศรี 
19 นางดาหวัน   นิลฉวี 
20 นางสาวกาญจนา   ศรีเมือง 
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 1.2.3  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามแผนกวิชา/ วุฒิการศึกษา /ตําแหนง 
 

 
ผูบริหาร/แผนกวิชา 

 
จํานวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ํา
กว

า 

คร
 ูค

ศ.
1 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 
ชํา

นา
ญ

กา
ร

พิเ
ศษ

 
เช

ี่ยว
ชา

ญ
 

ผูบริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 2 2 1 - - 1 4 - 
แผนกวิชาชางยนต 6 1 2 3 6 - - 1 5 - 1 - - - 
แผนกวิชาไฟฟากําลัง 4 1 2 1 4 - - 1 3 - 1 - - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 5 1 1 3 4 1 - 1 4 - 1 - - - 
แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ 4 1 1 2 4 - - - 4 - - - - - 
แผนกวิชาการบัญชี 8 4 2 2 1 7 - 4 4 - 4 - - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ 5 1 1 3 3 2 - 1 4 - 1 - - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 9 4 - 5 3 6 - - 9 - 2 2 - - 
แผนกวิชาเชื่อมโลหะการ 3 1 - 2 3 - - - 3 - 1 - - - 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - 

รวมทั้งหมด 51 19 10 22 33 18 2 11 38 - 11 3 4 - 
 

 

 1.2.4.  จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา 

 
จํานวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

หร
ือ 

ต่ํา
กว

า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นปุ

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

าต
รี 

สูง
กว

า 
ป.

ตร
ี 

บริหารทรัพยากร 25 - - 25 11 14 14 1 5 5 - 
แผนงานและความรวมมือ 3 - - 3 1 2 - - 2 1 - 
วิชาการ 4 - - 4 - 4 - 1 2 1 - 
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  3 - - 3 - 3 - - 1 2 - 

รวมทั้งหมด 35 - - 35 12 23 14 2 10 9 - 
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 1.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.  2556 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2557  รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  
             (สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
- สาขางานยานยนต 109 _- - 85 - - 104 - - 298 
- สาขางานไฟฟากําลัง 40 - - 38 - - 38 - - 116 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส 50 - - 47 - - 59 - - 156 
- สาขางานเครื่องมือกล 102 - - 79 - - 77 - - 258 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 22 - - 25 - - 21 - - 68 
- สาขางานการบัญชี 107 - - 100 - - 114 - - 321 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 114 - - 73 - - 76 - - 263 

รวม 544 - - 447 - - 489 - - 1,480 
ระดับ ปวส.           
- สาขางานเทคนิคยานยนต - 35 11 - 32 19 - - - 97 
- สาขางานเครื่องมือกล - 44 - - 49 - - - - 93 
- สาขางานไฟฟากําลัง - 19 10 - 45 15 - - - 89 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

- 27 - - 38 - - - - 65 

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
และโครงสรางโลหะ 

- 7 - - 8 - - - - 15 

- สาขางานการบัญชี 25 49 15 53 19 19 - - - 180 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 11 26 13 28 27 34 - - - 139 

รวม 36 207 49 81 218 87 - - - 678 
รวมทั้งหมด 580 207 49 528 218 87 489 - - 2,158 
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 1.2.6  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน  และชั้นป (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช.     
- สาขางานการบัญชี - - 10 10 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - 40 9 49 

รวมทั้งหมด - 40 19 46 
 
 

 1.2.7  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
  1)  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
- สาขางานยานยนต 32 - - 32 
- สาขางานไฟฟากําลัง 12 - - 12 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส 21 - - 21 
- สาขางานเครื่องมือกล 34 - - 34 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 10 - - 10 
- สาขางานการบัญชี 70 - - 70 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 - - 40 

รวม 219 - - 219 
ระดับ ปวส.     
- สาขางานเทคนิคยานยนต - 22 17 39 
- สาขางานเครื่องมือกล - 33 - 33 
- สาขางานไฟฟากําลัง - 22 11 33 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

- 16 - 16 

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและ
โครงสรางโลหะ 

- 5 - 5 

- สาขางานการบัญชี 39 20 22 81 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 20 26 55 

รวม 48 138 76 262 
รวมทั้งหมด 267 138 76 481 

 
 

 2)  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
   ..................................  คน 
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1.3  เกียรติบัตรประวัติของสถานศึกษา 
 1.3.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 1.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณปองกันไฟช็อตจากหัวเทียน”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศกึษา  2559 
   2.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณทําความสะอาดบานเกล็ด Cleaning  Shutter”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย    
ปการศึกษา  2559 

3.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ขอตอตรงแบบขยาย PVC Fitting”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

4.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณหอผลไมจากที่สูง Wrappers fruit high place” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย    
ปการศึกษา  2559 

5.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “เครื่องสีขาวกลองในครัวเรือนระบบมือหมุน”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

6.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม  “แบตสํารองกรณีฉุกเฉิน Emergency Battery”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

7.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ไมกวาดหยากไยมหัศจรรย Magic Cobweb broom”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

8.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “เสือใบ”  ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

9.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณแยกตนกก Cyperus Extractor”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

10.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณหยอดเมล็ดพันธุพืช Sowing Seeds”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

11.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “อุปกรณชวยยกอิฐแดง”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

12.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “PSU ลับคม 80+”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

13.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ถงัน้ําสุญญากาศ”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

14.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ดอกไมจริงในขวดแกว R-Flowers :Flower in Glass”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 
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15.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “เซรั่ม ดอกอัญชัน Butterfly pea Serum”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

16.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม  “ที่เก็บลวดเย็บกระดาษ Research Project”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

17.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 เพื่อการอนุรักษพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “รถเข็นสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย Pushcart  higher pump solar call”  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

18.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 เพื่อการอนุรักษพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ระบบไฟทายรถเข็นพลังงานหมุนเวียน Cart Tail Light Renewable Energy”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

19.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 เพื่อการอนุรักษพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “เครื่องตรวจธนบัตรปลอมพลังงานแสงอาทิตย” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

20.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 เพื่อการอนุรักษพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันงู Snake guard” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

21.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 เพื่อการอนุรักษพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม  “อุปกรณจับงู Snake  Handling Equipment” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

22.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนามัย การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณบริหารกําลังขอนิ้วมือ Knuckle  Exerciser” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

23.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนามัย การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “จักรยานกายภาพบําบัด Bicycle  Walking” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  
ปการศึกษา  2559 

24.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 ดานการแพทยและชีวอนามัย การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาทูอินวัน  Shoes 2 in 1” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

25.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม  “ผลิตภัณฑสําเร็จรูปฟาหลังฝน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

26.  ไดรับรางวัล เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “อุปกรณ
ปองกันไฟช็อตจากหัวเทียน” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 

27.  ไดรับรางวัล ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “อุปกรณทําความ
สะอาดบานเกล็ด” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 

28.  ไดรับรางวัล ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “ขอตอตรงแบบ
ขยาย” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 



- 14 - 
 

 

29.  ไดรับรางวัล Honor  Awards การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “เสือใบ” 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 

30.  ไดรับรางวัล ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “ดอกไมจริงในขวด
แกว” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 

31.  ไดรับรางวัล ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “อุปกรณบริหาร
กําลังขอนิ้วมือ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 

32.  ไดรับรางวัล ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “จักรยาน
กายภาพบําบัด” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 
  

 1.3.2  รางวัลและผลงานของผูบริหารสถานศึกษา 
1.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2559 
2.  นายธีรกรณ  พรเสนา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2559 
3.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2559 
4.  นายปณณทัต  เพียรการ ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปการศึกษา 2559 
5.  นางชุติญา  อัยยะ  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2559 
 

 1.3.3  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นางวาสนา นวลศรี ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 2.  นายชาครีย  สิริสุนทรานนท  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2559 
 3.  นางจิราภรณ  งามชื่น  ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 4.  นายสุรสิทธิ์  แสงเสนาะ ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 5. นายธนกฤต  สุวรรณกัญญา ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2559 
 6. นายปฐมพงษ  สังขนอย ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 7. นายสวัสดิ์  จันทราช ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 8. นายธนะศักดิ์ อาคมศิลป ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
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 9. นางสาวขวัญเรือน นันทแสง ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปการศึกษา 2559 
 10. นายนิพนธ  โยวะ ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 11. นายธํารง  บริบูรณ ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 12. นายสุริยะ นันทสุมาลย ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 13. นายเนติราช  คํากอน ไดรับรางวัล ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
การศึกษา 2559 
 14.  นายสิทธิพงษ  มะณู  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 15.  วาที่ ร.ต.ทนงชัย  อินทวงศ  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 16.  นางสาวนวลละออ  ประยันโต  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 17.  นางสาววิภาวดี  วงศตรี  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 18.  นางสาวอังคุณากร  พลพา  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 19.  นายนิยม  ลาภมาก  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
  20.  นางหัด  แสงงาม  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 21.  นายไพศาล  ศรีทอง  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 22. นายสมพร  เดือนแหรรัมย  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
 23.  นายบุญลอม  หอมหวล  ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 
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 1.3.4  รางวัลและผลงานของผูเรียน 
1.  นายสุขสันต  จันทะนัน  นายสายยัณห  จันทะนัน  นายสันติ  ขวัญทอง และ นางสาวยุพิน  

ใสไธสง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันไฟชอตจากหัว
เทียน” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

2.  นายเรืองศักดิ์  อยางสุข และ นางสาวสุวชิรา  จันทะพันธ  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “แบตสํารองกรณีฉุกเฉิน” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

3.  นายเกษม  ศรีคํา  นายยุทธนา  นนทะวงศ  และ นางสาวรัตนา  ทรงประโคน  ไดรับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณทําความสะอาดบานเกล็ด” ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

4.  นายปรเมศว  พรมสี   นายอดิระพงษ  ครุฑสุวรรณ  และ นายสหัสวรรษ  พูลศิลป ไดรับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ไมกวาดหยากไยมหัศจรรย” ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

5.  นางสาวทัดดาว  ผิวอวน  และ นายพรชัย  ไปลงูเหลือม ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ขอตอตรงแบบขยาย” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

6.  นายณัฐพงศ  พิรุณสุนทร  นายจิรายุทธ  ทรัพยมาก  และ นายธีรยุทธ  พุกกลิ่น ไดรับรางวัล
เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณหอผลไมบนที่สูง” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

7.  นายอัครพล  สังขชัย   นายชัยวัฒน  ยารัมย  นายทินกร  ศรีมนตรี  นายจักรพัทธ  แกนรัมย  
นายศรายุทธ  กมลพันธ  นายธนาทิพย  แสงงาม  นายมนัสนันท  มนัสศิลา  นายพอลลา  โคย  นายณรงศักดิ์  
ศิริสุข  และ นายสัญญา  เหมาะดี  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องสี
ขาวกลองในครัวเรือนระบบมือหมุนแบบ 3 in 1” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

8.  นายนิวัฒน  หอมเนียน และ นางสาวสุภาภรณ  ศรีสุข  ไดรับรางวลั  เหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เสือใบ (มีดตัดและสางใบออย 2 in 1)” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

9.  นางสาวกัลญาณี  สุขกลัด  นางสาวรัศมี  หันหยัง และ นางสาววิภาวี  บุญรอด  ไดรับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่อง PUS ลับคม 80+” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อ
การประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

10.  นางสาวพัชรี  พิลาล้ํา และ นางสาวนงนุช  ศาลางาม  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณแยกตนกก” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

11.  นายพรรณทอง  ชอรัมย และ นายภานุเดช  ประสานรัมย  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณชวยยกอิฐแดง” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบ
อาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 
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12.  นายนนทวัฒน  โพธิสา  นายสิทธกร  สิมมะคร และ นายสุริยัน  สารัญ  ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ถังน้ําสุญญากาศ” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบ
อาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

13.  นางสาวสุกัญญา  พาโพธิ์พันธ และ นายชัยธวัช  แปนทองหลาง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รางผามานปรับขนาด” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

14.  นางสาวสุรีรัตน  งามสะพรั่ง  นายธนพล  สุภาโภชน  นางสาววันทนา  วัดเขาหลาม และ 
นายกษิดิ์เดช  ศรีวรรณา  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณหยอด
เมล็ดพันธุพืช” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  
2559 

15.  นางสาวสุวรรณทา  แกนอินทร  นางสาวจินนิรา  ชวยพันธ และนายฐิติวัตร  หลินโนนแดง 
ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ดอกไมจริงในแกว” ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

16.  นางสาวกาญจนา  โพธิสา  นางสาวนฤมล  ประเสริฐศรี  นางสาวณีรนุช  ฉิมมา และนางสาว
โกศน  บุญเติม  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณเก็บเศษลวด
เย็บกระดาษ” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ป
การศึกษา  2559 

17.  นางสาวจิระประภา  สุริพล  นางสาวลลิตา  กันหานุ  และนางสาวสุวภัทร  ยิงรัมย  ไดรับ
รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เซรั่มดอกอัญชัน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

18.  นายวีรพงษ  เชื้อไทย  นายอภิสิทธิ์  สีดวงดี  นายธิติวฒัน  สําราญดี  นายธนกร  คําจันทร  
และนางสาวศิริวิมล  ดอมไธสง  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รถเข็นสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  
ปการศึกษา  2559 

19.  นายจรัญ  แกวสา  และนายอรรถพล  เพ็งสอน  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องตรวจธนบัตรปลอมพลังงานแสงอาทิตย” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

20.  นางสาวดาวเรือง  บุดดา  นายชิษณุเกียรติ  นามทาว  นายกฤษดา  ปาปะเก  นายสุทธิพงษ  
แซโฟง  นางสาวฟารี  โซ และนายศราวุฒิ  เผาเวียงคํา  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม  “ไฟทายรถเข็นพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

21.  นางสาวอมรรัตน  เงาทอง  นางสาวหัสธิยา  บุญเติม และ นางสาวปนมณี  บุญเส็ง  ไดรับ
รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณจับงูเขาบาน” ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

22.  นายปรีชา  บรรเทิงใจ  นายณรงคศักดิ์  ศิริสุข และ นางสาวพลอยไพลิน  พงธิราช  ไดรับ
รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันงู” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 
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23.  นายณัฐพงษ  ศรีสุข  นางสาวสุธิดา  สืบสุนทร  นางสาวธนพร  ไหมวันทา และ นายวิษณุ  
เถิงใจ  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณบริหารกําลังขอนิ้วมือ” 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

24.  นางสาวนนธินี  สังขทอง  นายพอลลา  โคย  นายยุทธนา  ศรีจรัส  นายมนัสนันท  มนัสศิลา  
นายณรงคศักดิ์  ศิริสุข  นายวิรุฒ  ยุดรัมย  นายศรราม  เสานางรอง  นายกฤษดา  ผะดาศรี  และ นาย
ไพศาล  ศรีสุข  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “จักรยานกายภาพบําบัด” 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

25.  นายภาคภูมิ  สุดแต  นายมนัสนันท  มนัสศิล และ นายณัฐพงษ  ศรีสุข  ไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณบริหารกําลังขอนิ้วมือ” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน
การแพทยและชีวอนามัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

26.  นางสาวกนกพร  โศกหอม  นางสาววราพร  ชัญถาวร  นายรัตนพงษ  จําจิต  นายมนัสนนัท  
มนัสศิลา  นายณรงคศักดิ์  ศิริสุข  นายศรายุทธ  กมลพันธ  นายจักรพันธ  แกนรัมย  นายทินกร  ศรีมันตรี  
นายชัยวัฒน  ยารัมย และ นายธนาทิพย  แสนงาม  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม  “ผลิตภัณฑสําเร็จรูปฟาหลังฝน” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2559 

27.  นางสาวพรกมล  จุลลาศรี นายสายัณห  จันทะนัน  นางสาวยุพิน  ใสไธสง  นายสุขสันต  จัน
ทะนัน  และ นายสันติ  ขวัญทอง ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณ
ปองกันไฟช็อตจากหัวเทียน” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป
การศึกษา  2559 

28.  นายเกษม  ศรีคํา  นางสาวรัตนา  ทรงประโคน และ นายยุทธนา  นนทวงศ  ไดรับรางวัล
ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณทําความสะอาดบานเกล็ด” ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 

29.  นางสาวทัดดาว  ผิวอวน และ นายพรชัย  ไปลงูเหลือม  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ขอตอตรงแบบขยาย” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 

30.  นางสาวสุภาภรณ  ศรีสขุ  นายนิวัฒน  หอมเนียน  นายสุชาติ  เยรัมย  นายศราวุธ    ทองชั้น 
นายชัยธวัช  แปนทองหลาง  นางสาวสุกัญญา  พาโพธิ์พันธ  นายนําโชค  จรรัมย นายเสริมศักดิ์  มาด ี     
นายนวพล  ทองโท  และ นายระพีพัฒน  ทะนารัมย  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม  “เสือใบ  (มีดตัดและสางใบออย 2 in 1)” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 

31.  นางสาวสุวรรณา  แกนอินทร  นางสาวจินจิรา  ชวยพนัธ  นายฐิติวัตร  หลินโนนแดง  นายก
ฤชกร  พรหมบุตร  นางสาววัชราภรณ  ไชยวรรณ  นางสาวสุภาพร  สรอยแสง  นางสาวศิริวรรณ  ยามดี  
นางสาววัชรีพร  เดชโคตร  นางสาวภัสสทัศนสรณ  ควินรัมย  และ นางสาวเกศดา  ราชธรรม    ไดรับรางวัล
ชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ดอกไมจริงในแกว” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 

32.  นางสาวสุธิดา  สืบสุนทร  นางสาวธนพร  ไหมวันทา  นายวิษณุ  เถิงใจ  และนายณัฐพงษ    
ศรีสุข  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณบริหารกําลังขอนิ้วมือ” ประเภท
ที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 
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33.  นายเกียรติศักดิ์  สุขดี   นายพอลลา  โคย  นางสาวนนธินี  สังขทอง และ นายยุทธนา  ศรี
จรัส  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “จักรยานกายภาพบําบัด” ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2559 
 34.  นายศักดิ์ชัย  จําจิตร  ไดรับรางวัลเหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน รุน แบนตั้มเวท 54 กก. 
(ชาย)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 35.  นางสาวมาริสา  เครือวัลย ไดรับรางวัลเหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน รุน แบนตั้มเวท 54 
กก. (หญิง)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 36.  นางสาวกชมน ขาวรัมย ไดรับรางวัลเหรียญทอง แขงขันกรีฑา 100 เมตร (หญิง) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 37.  นายปริญญา  ปญญา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง แขงขันกรีฑา 200 เมตร (ชาย) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 38.  นายปริญญา  ปญญา ไดรับรางวัลเหรียญทอง แขงขันกรีฑา 1,500 เมตร (ชาย) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 39.  นางสาวจิราวรรณ  ยํารมัย ไดรับรางวัลเหรียญทอง แขงขันกรีฑา 400 เมตร (หญิง) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 40.  นายบุญวัทน  ผาสุก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน แขงขันกรีฑา 800 เมตร (ชาย) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 41.  นายบุญวัทน  ผาสุก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน แขงขันทุมน้ําหนัก (ชาย) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 

42.  นายบุญวัทน  ผาสุก ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง แขงขันพุงแหลน (ชาย) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2559 

43.  นายบุญวัทน  ผาสุก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  แขงขันขวางจักร (ชาย) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ปการศึกษา 2559 
 44.  นายศักดิ์ชัย  จําจิตร  ไดรับรางวัลเหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน รุน แบนตั้มเวท 54 กก. 
(ชาย)  ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 
 45.  นางสาวมาริสา  เครือวัลย ไดรับรางวัลเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเลน รุน แบนตั้มเวท 54 
กก. (หญิง)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 
 46.  นางสาวธนวรรณ  วอดทอง  ไดเขารวมการแขงขันกีฬา มวยไทยสมัครเลน รุน ไลทเวลเตอร
เวท 63.5 กก. (หญิง)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 
 47.  นายศักดิ์ชัย  จําจิตร  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน   54 กก.  
ระดับชาติ  ปการศึกษา 2559 
 48.  นางสาวมาริสา  เครือวัลย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเลน รุน 
น้ําหนักไมเกิน 54 กก. ระดับชาติ   ปการศึกษา 255 
 
 49.  นางสาวกชมน ขาวรัมย ไดเขารวมแขงขันกรีฑา 100 เมตร (หญิง) ระดับชาติ  ปการศึกษา 
2559 
 



ตอนที่  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 2.1.1  ปรัชญา 
   ความรูดี    ฝมือเดน   เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลยี 
 2.1.2   วิสัยทัศน 
   วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุงมั่นที่จะเปนเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล 
 2.1.3  พันธกิจ 

 1. สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
 2. จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคสวน 
 4. วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 5. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 2.1.4  อัตลักษณของสถานศึกษา 
  ทักษะอาชีพดี มีจิตบริการ 
 2.1.5  รายจายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 
1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การเรียนการสอน 

1,340,054 100  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใช
ความรู ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ 
หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

730,000 100  

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา 
การประกวดการแสดง โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ของผูเรียน 

203,000 100  

4.  รายจายในการสงเสริมสนับสนุน การจัด
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬา
และนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1,117,000 100  

5.  รายจายบุคลากร 915,400 100  
รวมรายจาย 4,305,454 100  
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2.2  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2559 

1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
2.  แผนพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  แผนพัฒนาการบริการทาง
วิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
4.  แผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.1 สถานศึกษาไดจัดทํา
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.2 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา 
1.3 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
2.1 อบรมโครงการสราง
ผูประกอบการรายใหม เพื่อ
สงเสริมทักษะการเปน
ผูประกอบการ 
2.2  โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2.3  โครงการสงเสริม
ประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิต
อาสาดานการใหบริการ 
3.1  โครงการศูนยฝกอาชีพใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชน 
ไดแก  
    -  การจัดกิจกรรม Open 
house 
    -  กิจกรรม 108 อาชีพ  
    -  การฝกอบรมวิชาชีพใหแก
ผูดอยโอกาส 
     -  กิจกรรมอําเภอเคลื่อนที ่ 
4.1  โครงการสรางเสริม
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับให
เปนมืออาชีพ  ไดแก 
   -  พัฒนาครูวิชาชีพ และ
บุคลากรอาชีวศึกษาฝก
ปฏิบัติงานและฝกทักษะในสถาน
ประกอบการ 
   -  พัฒนาการจัดทําแผนการ
สอนที่มุงเนนสมรรถนะ 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
  -  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน 
  -  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในดานทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด 
เมื่อวันที ่5-7 มิถุนายน 2556 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทํา
สื่อการเรียนการสอน 
 
 
2.  โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
 
 
3.  โครงการศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน 
(Fix it center) 
 
 
 
 
4.  จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมกับคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯเพื่อแจงผลการประเมิน
ภายในและภายนอกตอ
คณะกรรมการ เพื่อรวมกําหนดแนว
ทางการพัฒนาตามคําแนะนําของ
การประเมินและจัดทําโครงการ
นิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อเปรียบเทียบผลการ
พัฒนา 
5.  โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเนนครูผูสอนเพ่ือให
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี
ประสิทธิภาพ 

1.  สถานศึกษาไดจัดอบรมสื่อ
การเรียนการสอนใหแกคณะครู 
เพื่อใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตอการจัดการเรียนการสอน 
2.  สถานศึกษาไดมีการออก
นิเทศการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 
3.   สถานศึกษาไดจัดใหแตละ
แผนกวิชาไดนํานักเรียน 
นักศึกษา ออกใหบริการดาน
วิชาการและวิชาชีพ โดย
พยายามจัดใหผูเรียนไดออก
ใหบริการครบทุกคน 
4.  สถานศึกษาไดจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในของตนเอง  การ
ประเมินคุณภาพโดยตนสังกัด 
และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีการรายงานผล
การดําเนินงานใหเปนระบบ 
5.  ครูผูสอนไดจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อใชในการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นครบทุกรายวิชากอนท่ีเปด
สอน 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 
เมื่อวันที ่21-31 กรกฎาคม 2556 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
 
2.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดบัภาคฯและระดับชาติ 
 
 
 
 
 
3.  โครงการพัฒนาความรวมมือ
สถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
4.  โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและอินเตอรเน็ต 
 

1.  สถานศึกษาไดอบรมวิจัย
ใหแกคณะครู เพื่อพัฒนาความรู
และสามารถผลิตสื่อ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐโครงงานวิชาชีพและ
งานวิจัย 
2.  สถานศึกษาไดพัฒนา
คุณภาพผลงานของผูเรียนใหได
มาตรฐานและเขารวมการ
ประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และสงผลใหไดรับรางวัลไป
ตอระดับชาติ สรางชื่อเสียงใหแก
วิทยาลัยฯอยางตอเนื่อง 
3.  สถานศึกษาไดพัฒนาความ
รวมมือกับเครือขายชุมชน
ทองถิ่นและสถานประกอบการ 
ในการพัฒนาการจัดทําโครงงาน
ทางวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ ของ
นักเรียน นักศึกษา เชนขอทุน
สนับสนุนหรือคําแนะนําเพ่ือนํา
ผลงานไปตอยอดหรือพัฒนาได
จริง 
4.  สถานศึกษาไดจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ตเครือขาย และ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซตของ
สถานศึกษา เปนระบบ 

 



ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  1  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด 
 ตัวบงชี้ที่  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เก่ียวของ ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลที่ไดรับขอมูล
ตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่
ผูสําเร็จการศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูสําเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการปะเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 4.  สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51  5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 5.  สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาไดดําเนินงานเรื่องการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยวิธีการติดตอผานทางครูที่ปรึกษา 
Line  Facebook และการตอบขอมูลกลับจากสอบถาม 
 2.  สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลจากสถาน
ประกอบการ  หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน  จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาตอ  และจากบุคคล 
สถานประกอบการ  หนวยงานผูรับบริการ  จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาสํารวจโดยการใช
แบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
สํารวจโดยการใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา 
 4.  สถานศึกษาไดทําการประเมนิความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของผูสําเร็จ
การศึกษา สํารวจโดยการใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา 
 5.  สถานศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาสํารวจโดย
การใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศกึษา 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผลการดําเนินงานเรื่องการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยวิธีการติดตอผานทางครูที่ปรึกษา Line  
Facebook และการตอบขอมูลกลับจากสอบถาม  คิดเปนรอยละ  90 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 
 2.  ผลการดําเนินงานเรื่องการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลจาก
สถานประกอบการ  หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน  จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาตอ  และจาก
บุคคล สถานประกอบการ  หนวยงานผูรับบริการ  จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาสํารวจโดย
การใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ  85 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 
 3.  ผลการดําเนินงานเรื่องความพึงพอใจดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา สํารวจโดย
การใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ  85 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 
 4.  ผลการดําเนินงานเรื่องการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของผูสําเร็จ
การศึกษา สํารวจโดยการใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ  85 ของจํานวน
นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 
 5.  ผลการดําเนินงานเรื่องการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาสํารวจ
โดยการใชแบบสอบถามสงไปตามที่อยูของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 

จุดเดน 
 สถานศึกษาไดมีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เก่ียวของ ศึกษาตอ
และประกอบอาชีพอิสระ โดยไดรับขอมูลการตอบกับจากนักเรียนนักศึกษาเปนที่นาพอใจ   
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาดานการกรอกขอมูลในระบบ 
2. พัฒนาดานการใชชองทางที่หลากหลายในการติดตอขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรจัดใหมีการสมัครสมาชิกศิษยเกาของวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการติดตอและติดตามความเคลื่อนไหวในการ
ทํางานของผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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 ตัวบงชี้ที่  1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
 ประเด็นการประเมิน 
  รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการรับสมัครรับนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 
 2.  โครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2559 
 3.  โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผลการดําเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก สามารถรับนักเรียน นักศึกษาไดครบตามแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
คิดเปนรอยละ 100 
 2.  ผลการดําเนินงานโครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2559 พบวา ผูปกครองเขารวมกิจกรรม 
ประชุมผูปกครอง ครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 3.  ผลการดําเนินงานโครงการเยี่ยมบาน นักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 พบวา ครูที่ปรึกษาออก 
เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อพบปะผูปกครองและดูแลความเปนอยูเพื่อรายงานตอสถานศึกษาไดครบถวน คิด
เปนรอยละ 80 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ 80 ขึ้น
ไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 
 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกบัจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน  เทากับ  58.66 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก         ด ี      พอใช 
   ตองปรับปรุง       ตองปรับปรุงเรงดวน 
 
จุดเดน 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก มีโครงการที่ชวยเพิ่มปริมาณผูเรียน ที่หลากหลาย อาทิ โครงการออกแนะแนว
การศึกษา กิจกรรม Open House นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทางในการปองกันการออกกลางคัน 
เชน การออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ควรมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง และมีการประชุมเครือขายผูปกครองกลุม
ยอยเพ่ือเพิ่มแนวทางในการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด  สําหรับผูเรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี  หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน  ที่สถานศึกษา
กําหนด 



มาตรฐานที่  2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัดมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 ตัวบงชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม  
 ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  แกผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน 
 2.  สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุม 
ผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวมของ
ทุกคน 
 3.  สถานศกึษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 
 4.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน 
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม  จริยธรรมโดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมวิทยากรแกนนํา 
 2.  โครงการอบรมครู ผูบริหาร แกนนําในสถานศึกษา 
 3.  โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนํา 
 4.  โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ (วท.โพธาราม) 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สรุปรายงานผลโครงการอบรมวิทยากรแกนนํา 
 2.  สรุปรายงานผลโครงการอบรมครู ผูบริหาร แกนนําในสถานศึกษา 
 3.  สรุปรายงานผลโครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนํา 
 4.  สรุปรายงานผลโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ (วท.โพธาราม) 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 นักเรียน  นักศึกษา ผูปกครอง ครู ผูบริหาร  ใหความสําคัญในการดําเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ขยายจํานวนนักเรียน นักศึกษาแกนนําใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 
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 ตัวบงชี้ที่  2.2   ระดับคุณภาพในการดําเนนิการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 ประเด็นการประเมิน 
 1.  ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายได
อยางถูกตอง 
 2.  ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชม สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน
นโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหไดเปนอยางด ี
 3.  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
เปาหมาย และดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 4.  ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมายที่กําหนด 
  5.  ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียนอาชวีศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 2.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม ประจําป
การศึกษา 2559 
 3.  โครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 4.  โครงการแนะแนวผูเรียนเพือ่ขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มผูเรียน อาชีวะตอศึกษาสามัญการสัมมนาครู
แนะแนว โรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต4 และมหกรรมเปดบานอาชีพ Open house  
 5.  โครงการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ประจําปการศึกษา 2559 
 6.  แผนปฏิบัติการประจําป 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานสรุปผลการดําเนินการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือ
ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 2.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2559 
 3.  รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการ
ออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 4.  รายงานสรุปผลโครงการแนะแนวผูเรียนเพี่อขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มผูเรียน อาชีวะตอศึกษาสามัญ
การสัมมนาครูแนะแนว โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต4 และมหกรรมเปดบานอาชีพ 
Open house  
 5.  รายงานสรุปผลการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ประจําปการศึกษา 2559 
 6.  เลมแผนปฏิบัติการประจําป 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษาไดจัดอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติ ปฏิบัติ ใหเปนรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สงเสริมและใหการสนับสนุนพัฒนาอบรมใหความรู แก ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา อยาง
ตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1.  พัฒนาสงเสริมการอบรมใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง 
 2.  กํากับติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
 3.  ใหขวัญและกําลังใจบุคลากร ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบเทากับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตาม
เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนด
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณ ี
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีครู ทั้งหมด 45 คน   รวมทุกแผนกวิชา 
 มีนักเรียน นักศึกษา  ทั้งหมด  2,158  คน 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - อัตราสวนครูตอผูเรียน  1 คน: 48 คน 
 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัยของครู 
 2.  โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 4.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัยของครู 
 2.  รายงานผลโครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  รายงานผลโครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 4.  รายงานผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษาฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป   
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา  เพื่อพัฒนาครูพลศึกษาตอศตวรรษที่ 21 
 2.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพเพื่อพัฒนาสื่อการสอน 
 3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางนวัตกรรม “การรูเรื่องการอาน” ตามกลยุทธ PISA 
 4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรตามแผนของ STEM Education 
 5.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud  Techology  เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบยูบิควิตัส 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา  เพื่อพัฒนาครูพลศึกษาตอ
ศตวรรษที่ 21 
 2.  รายงานการเขาอบรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพเพ่ือพัฒนาสื่อการสอน 
 3.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางนวัตกรรม “การรูเรื่องการอาน” ตามกลยุทธ 
PISA 
 4.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรตามแผนของ STEM 
Education 
 5.  รายงานการเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud  Techology  เครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนรูแบบยูบิควิตัส 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาไดจัดตารางเรียนตารางสอนของผูเรียนในแตละรายวิชา 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ตารางเรียน ตารางสอนของแตละภาคเรียน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 35 -

ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณ ยก
ยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัล ผูมีจรรยาบรรณดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบรุีรัมย 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัล  ครูดีเดน จากครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4  
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  เกียรติบัตร 
 2.  รูปภาพผูเขารับเกียรติบัตร 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษามีการออกแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอไดอยางทั่วถึง ทําใหสถานศึกษามีนักเรียน 
นักศึกษา ปริมาณเพ่ิมขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 บุคลากรมีไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เพิ่มขึ้น ทําใหสัดสวนระหวางครูผูสอนตอจํานวน
นักเรียน ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 เพิ่มปริมาณครูใหเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑที่กําหนด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆ  
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  แผนปฏิบัติการประจําป 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  เลมแผนปฏิบัติการประจําป 
  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20 ของ
งบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและจัดสรรวัสดุฝกแตละแผนกวิชา โครงการซอมแซม
ครุภัณฑและโครงการอบรมสื่อการเรียนการสอน 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 -  งบดําเนินงานทั้งหมด  จํานวน 5,778,300  บาท 
 -  วัสดุฝก ปวช./ปวส.  จํานวน   1,315,054 บาท 
 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 22.76% 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการมหกรรมถนนอาชีพ Road Show  งบประมาณ   63,210  บาท 
 2.  โครงการฝกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ งบประมาณ   90,000   บาท  
 3.  โครงการ  Open  house      งบประมาณ   75,000   บาท  
 4.  โครงการ Fix it center       งบประมาณ   823,999.33  บาท 
   

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานสรุปผลโครงการ 
 -  สถานศึกษามีรายจายสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปไปบริการวิชาชีพหรือทําประโยชน
ตอชุมชน  สังคมไมนอยกวารอยละ 18.21%  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการจัดทําการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
                 งบประมาณ 252,410  บาท 
 2.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  งบประมาณ  21,000  บาท 
 3.  โครงการพัฒนาตอยอดธุรกิจ 1 วิทยาลัย 1 การบริการ ธุรกิจนวดแผนไทย  
                 งบประมาณ  22,500  บาท 
 4.  โครงการอาชีวศึกษาสรางผูประกอบการใหมแบบครบวงจร  งบประมาณ  10,355  บาท   
   
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รูปเลมสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 - สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5.30% ของงบดําเนินการ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 
ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษาจัดกิจกรรมดานการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้ง
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
 1.  โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 2.  โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา “เจริญภาวนาสรางสมาธิ 
ดวยการสวดมนต ไหวพระ 
 3.  โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา ยิ้ม ไหว ทักทาย 
 4.  โครงการแขงขันกีฬาภายใน 
 5.  โครงการกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 
 6.  โครงการวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา 
 7.  โครงการวันลอยกระทง 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 -  งบดําเนินงานทั้งหมด  จํานวน 5,778,300  บาท 
 -  วัสดุฝก ปวช./ปวส.  จํานวน   509,725 บาท 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 
8.82 ของงบดําเนินการ 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
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จุดเดน 
 

 สถานศึกษามีการเบิกจายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและรวดเร็วทันเวลา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

 ควรมีการอบรมใหความรู แกบุคลากรในการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 

 ควรมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรผูมีหนาที่รับผิดชอบโครงการใหมีความรู  ความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จะไดรวดเร็วและถูกตองในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของงบประมาณตอไป 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม
และปลอดภัย 
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  สถานศึกษาจัดทําโรงผลิตน้ําดื่ม  เปนการหารายไดระหวางเรียนใหกับนักเรียน  นักศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดทําโรงเก็บถังขยะเพ่ือไมใหสงกลิ่นออกมา  ปองกันการเปยกฝนของถังขยะ 

 3.  สถานศึกษาไดมีการปรับปรุงตอเติมบานพัก  ใหมีความแข็งแรง  คงทนถาวร 
 4.  สถานศึกษาไดมีการปรับปรุงสหการรานคาใหม  ใหมีความสะดวกตอการเขาใชบริการแกนักเรียน 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บันทึกขอความ 
 2.  ภาพถาย 
. 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการกํากับดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
และอ่ืนๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย  
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถานศึกษาไดจัดทําบันทึกขอความแบงเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบความสะอาดเพื่อใหการดูแลทั่วถึงทุก
พื้นที่  ใหกับนักการภารโรง  แมบาน  รวมถึงพนักงานขับรถ 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ตารางเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใชการบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาไดจัดทําโครงการซอมแซมครุภัณฑและสงซอม 
 2.  สถานศึกษามีการจัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติม 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  แบบสํารวจครุภัณฑชํารุดและสงซอม 
 2.  บันทึกขอความจัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 45 -

ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท 
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
 1.  มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลภายในและภายนอก 
 2.  มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
 3.  มีการติดตั้งโปรแกรม  Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย 
 4.  มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน 
 5.  มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาไดติดตั้งโปรแกรมปองกัน  Virus  ใหกับบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 
 2.  สถานศึกษาไดมีการติดตั้ง Fire  wall  ปองกันผูบุกลุกบนระบบ  Clear  OS 6.2 
 3.  สถานศึกษาจัดทํารหัสบุคลากรทางการศึกษา  และสําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ตาม  พ.ร.บ.  
คอมพิวเตอร 
 4.  สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณสํารองขอมูล (Nas server) 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บันทึกขอความการสํารองขอมูล  รายสัปดาห  รายเดือน 
 2.  ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหาร
จัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 
  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาจัดทําระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน 
  
  

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ภาพถาย 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรภายในสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพอยูเสมอ   
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาตองการพัฒนาระบบปองกันผูบุกรุกที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบปองกัน Virus  โดยโปรแกรมท่ี
มีคุณภาพ   และระบบเขาถึงอินเตอรเน็ตใหมีความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและบํารุงรักษาครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพใน
การใชงานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 47 -

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  
 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษา ไดลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประจําป
การศึกษา 2559  จํานวน  13 แหง  ดังนี้ 
 

1.   กศน. อําเภอสตึก 
2.   ธนาคารออมสิน สาขา สตึก  
3.   บริษัท หลังคาเหล็ก บี.เค (สตึก) 
4.   บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด 
5.   รานสตึก คาเหล็ก 
6.   สํานักงานไปรษณีย สาขาสตึก  
7.   สํานักงานที่ดิน อําเภอสตึก 
8.   รานดีเดนยนต 
9.   รานละกอการยาง 
10.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาสตึก 
11.  ที่วาการอําเภอแคนดง 
12.  บริษัท ไวแลน เทคโนโลยี จํากดั 
13.  บริษัท เอส.พี. การไฟฟา 

 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - แบบรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาความรวมมือ  
ในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ประจําปการศึกษา 2559“พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก กับหนวยงานของรัฐและเอกชน”ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดาน
หนึ่ง โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน  
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รายชื่อแผนกวิชา รายชื่อสถานประกอบการ จํานวน (คน) 
แผนกวิชาเคร่ืองมือกล บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทรคิ คอนซูมเมอร โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด 15 

บริษัท บางกอกอินตัสเตรียล บอยเลอร จํากัด 15 
บริษัท AP Unitech co,Ltd 2 
บริษัท ซีแอล เอ็นจิเนียรริ่ง จําจดั 2 
บริษัท บริษัท จาโนเม  ประเทศไทย จํากัด 1 
บริษัท คาวาซากิ อินเตอรไพร (ประเทศไทย) จํากัด 5 
โรงกลึงรุงโรจน 2 

รวมออกฝกอาชีพ  42 
**หมายเหตุ ยังไมระบุที่ฝกอาชพี  7 

รวมนักศึกษาทั้งหมด 49 
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล  31 

หางหุนสวนจํากัด คูโบตาศิริพงษแมชีนเนอรี ่ 5 
ราน อูวุฒิชยั 1 
ราน  นพวรรณ  (NP) 2 
บริษัท ทวีรุงยนตรกิจ (สตึก) จํากัด 2 

รวมออกฝกอาชีพ 41 
**หมายเหตุ ยังไมระบุที่ฝกอาชพี 6 

รวมนักศึกษาทั้งหมด 47 
แผนกวิชาเทคนิคการเชื่อมฯ บริษัท บางกอกอินตัสเตรียล บอยเลอร จํากัด 9 

** ออกฝกอาชีพ  เทอม 3/2560 **  
รวม 9 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสฯ บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด 19 
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร (ประเทศไทย) จาํกัด 1 
บริษัท ไวแลน เทคโนโลยี  จํากดั 2 
หจก. อาวิทยุ 1 
หจก. มนูญการชาง 1 
** นักศึกษาไมจบ ปวช.1 คน ** 3 

รวม 27 
แผนกวิชาไฟฟากําลงั 
 
          ** หมายเหตุ ** 

บริษัท ซีพีเอฟ  โคราช  13 
บริษัท คาวาซากิ อินเตอรไพร (ประเทศไทย) จํากัด 1 
บริษัท อี.ไอ.อี ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด 6 
**หมายเหตุ ยังไมระบุที่ฝกอาชพี 4 

รวม 24 
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รายชื่อแผนกวิชา รายชื่อสถานประกอบการ จํานวน (คน) 
แผนกวิชาการบัญช ี บริษัทโซนี ่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด 19 

เทศบาลทุงศรีชุมพล 1 
บริษัท KBL EXPERT CO.,LTD 1 
หจก.มานะคาของเกา 2 
บริษัท ชาํนาญทัว 2 
บริษัท สามชัย 1 
สํานักงานไทยประกันชีวิต จํากดั 1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 
**ออก** 2 

รวม 31 
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ บริษัท โทโอกุ ไพโอเนียร (ประเทศไทย) จาํกัด 25 

หจก. ลานทรัพยธนากร (สาขา 2)   1 
**หมายเหตุ ยังไมระบุที่ฝกอาชพี 1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 

รวม 28 
รวมนักศึกษาออกฝกอาชีพทั้งสิ้น 206 

 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 แบบสรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝกอาชีพ ประจําปการศึกษา 2559  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน 
ที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ขอความอนุเคราะหวิทยากร นายอุดมพงษ เกศศรีพงษศา อาจารยประจําวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย มาเปนวิทยากรอบรมและบรรยาย
พิเศษในหัวขอเรื่อง เชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัย 
 2. ขอความอนุเคราะหวิทยากร ทานดร. ศิริพงษ  วีระภัทรกุล ตําแหนง ประธานบริษัท ทวีรุงยนตรกิจ 
(สตึก) จํากัด บรรยายในหัวขอเรื่องการประกอบธุรกิจ การตลาดและชองทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ 
 3. ขอความอนุเคราะหวิทยากร นางจิตรา จิตตวิวัฒนา ตําแหนง ครูแผนกวิชาการบัญชี และนางสาว
กุสุมา เกศศรีพงษศา ตําแหนง ครูแผนกวิชาการบัญชี บรรยายในหัวขอเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การตลาดและ
ชองทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. หนังสือเชิญวิทยากร  
2. เกียติบัตร วิทยากร 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการมอบหมายทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน 
 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ทุนมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย รุนที่ 2  จํานวน 1 ทุนการศึกษา เปนยอดเงินจํานวน 20,000 บาท/ป
 2.  ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 10  จํานวน 1 ทุนการศึกษา  เปนยอดเงิน 
                 จํานวน 55,000 บาท (ภาคเรียนละ 27,500 บาท)  
 3.  ทุนการศึกษา ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 20 ทุนการศึกษา เปน 
                 ยอดเงินจํานวน 100,000 บาท (ทุนละ 5,000 บาท) 
 4.  ทุนการศึกษาโครงการ “ฝมือชน คนสรางชาติ” ประจําป 2559 จํานวน 2 ทุนการศึกษา เปนยอดเงิน 
                 จํานวน 25,000 บาท /ป 
 5.  ทุนการศึกษาจากหนวยงาน สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน จํานวน 108 ทุนการศึกษา เปน 
                 ยอดเงิน จํานวน 107,000 บาท (ทุนละ 500 บาท ถึง 1,000 บาท) 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  หนังสือเขาการมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยตาประเทศไทย รุนที่ 2  จํานวน 1 ทุนการศึกษา เปน 
                 ยอดเงินจํานวน 20,000 บาท/ป  
 2.  หนังสือเขาการมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 10  จํานวน 1  
                 ทุนการศึกษา  เปนยอดเงินจํานวน 55,000 บาท (ภาคเรียนละ 27,500 บาท)  
 3.  หนังสือเขาการมอบทุนการศึกษา ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 20  
                 ทุนการศึกษา เปนยอดเงินจํานวน 100,000 บาท (ทุนละ 5,000 บาท) 
 4.  หนังสือเขาการมอบทุนการศึกษาโครงการ “ฝมือชน คนสรางชาติ” ประจําป 2559 จํานวน 2 ทุน  
                 การศึกษา เปนยอดเงินจํานวน 25,000 บาท /ป 
 5.  รายงานสรุปผล จํานวนผูสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ   
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ไดรับบริจาคครุภัณฑเปนเครื่องยนต SUZUKI จํานวน 2 เครื่อง  
 2.  ไดรับบริจาคครุภัณฑเปนรถจักรยานยนต Yamai Nevo จํานวน 2 เครื่อง 
 3.  ไดรับบริจาคครุภัณฑเปนชุดโตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด  
และตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง จากนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรเทียบความรูและประสบการณ 
 4.  ไดรับเงินบริจาค จํานวน 65,000 บาท จากบริษัทมิตซูมิชิ อิเล็กทรีค คอนซูมเมอร โปรดักส 

    (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  หนังสือเขาจากหนวยงาน และสถานประกอบการ  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษามีการขยายเครือคายความรวมมือ โดยมีสถานประกอบการ หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนใน
เขตพ้ืนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานประกอบการขนาดเล็กยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เพราะยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการเขารวม
การลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) ตามขอตกลงในการจัดกิจกรรมรวมกัน หรือการใหทรัพยากรรวมกัน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธระหวางสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนอยางตอเนื่อง เพื่อการสรางความเขาใจในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
ความรวมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 



มาตรฐานที่  3  ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชาหรือ
กําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 ตัวบงชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปการศึกษา 2559 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2559  
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการการเรียนรู
รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บันทึกการจัดการเรียนการสอน สัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 18  ของครูผูสอน ประจําปการศึกษา 
2559 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผลการดําเนินงานเอกสารในการบันทึกการจัดการเรียนการสอน สัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 18 ของ
ครูผูสอน ประจําปการศึกษา 2559 
  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลประเมินการเรียนตามสภาพจริง
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ประจําปการศึกษา 2559  
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานสรุปผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ประจําป
การศึกษา 2559 
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเปน
ขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  โครงการนิเทศแผนกวิชาภายในเชิงระบบ ปการศึกษา 2559 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  รายงานสรุปผลการนิเทศแผนกวิชาภายในเชิงระบบ ปการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช
ประโยชน  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก     
ปการศึกษา 2559 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานการสรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัย
ของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก ปการศึกษา 2559  
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพท้ังความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตอาสา โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกไดรับความไววางใจจากชุมชน และสงลูกหลานเขาศึกษาตอในสถานศึกษาจํานวนมาก ทําให
จํานวนของหองเรียน มีจํานวนไมเพียงพอกับผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหมีความพอเพียงกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา เหมาะสมกับการฝก
ทักษะของแตละประเภทวิชา เพื่อสรางประสบการณ ใหผูเรียน ไดเรียนรูและฝกทักษะ แบบมืออาชีพ 
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ตัวบงชี้ที่  3.2   ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา  
ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากบัดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา 
 2.  สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ขอ 1 จากเอกสารอางอิง
ที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  
 3.  สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  
 4.  สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 
  5.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป ครบ 
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือพัฒนาครูพลศึกษาสูศตวรรษที่ 21 โดยชมรม
ครูพลศึกษาและสุขศึกษาอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการถายภาพเพื่อพัฒนาสื่อการสอน 
 3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทางของ STEM Education 
ชมรมครูคณิตศาสตรอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 
 4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรม “การรูเรื่องการอาน” (Reading literacy) ตามกล
ยุทธของ PISA  
 5.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Technology เปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบยูบิค
วิตัส 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อพัฒนาครูพลศึกษาสู
ศตวรรษที่ 21 โดยชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษาอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2.  รายงานการเขาอบรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการถายภาพเพ่ือพัฒนาสื่อการสอน 
 3.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทาง
ของ STEM Education ชมรมครูคณิตศาสตรอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 
 4.  รายงานการเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรม “การรูเรื่องการอาน” 
(Reading literacy) ตามกลยุทธของ PISA 
 5.  รายงานการเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Technology เปนเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรูแบบยูบิควิตัส 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
 

จุดเดน 
 สถานศึกษาไดจัดอบรมจัดทําแผนการสอนใหครูผูสอน ติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูและสงครูไป
ฝกงานเพิ่มองคความรูใหพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาไดรับความไววางใจจากชุมชน สงลูกหลานเขาศึกษาตอในสถานศึกษาจํานวนมาก ทําให
จํานวนของหองเรียน มีจํานวนไมเพียงพอกับผูเรียนและครูผูสอน 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการใหมีคามพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา เหมาะสมกับการฝกทักษะ ของแต
ละประเภทวิชา เพื่อสรางประสบการณ ใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ แบบมืออาชีพ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เพื่อใชในการประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหม ในป
การศึกษา 2559 โดยแบงตามแผนกวิชา และไดรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ทั้ง 7 แผนก ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ประกาศวิทยาลัยฯ รับนักศึกษา 
 2.  รายงานโครงการรับนักศึกษาใหม 
. 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขาที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย  1 ครั้ง  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาไดมุงเนนพัฒนาทักษะดานวิชาชีพโดยจําแนกใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  โดยมีการจัดใหฝกงานในสถานประกอบการตามระบบ  ไดแก 

- ระบบทวิภาคี (ปวช.) โดยมีการติดตามนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน  1  ครั้ง  ตอ 1 
ภาคเรียน 

- ระบบทวิภาค ี(ปวส.) โดยมีการติดตามนิเทศการฝกอาชีพ  จํานวน  6  ครั้ง ตอ 1  ปการศึกษา  

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สรุปรายงานผลการดําเนินการนิเทศนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลอง
กับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชน
ไดไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการทุกแผนกวิชาโดยจัดในระดับ ปวช.
3 และปวส.2 โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะโดยจัดทําโครงการ โครงงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ โดย
มุงเนนใหนักศึกษาเผยแพรผลงานในวิทยาลัยฯและชุมชน  
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  แบบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ประกวดสุดยอดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
 2.  กิจกรรม  เกียรติบัตร  รางวัลผลการประกวดแขงขัน 
 3.  รูปเลมโครงการ โครงงาน ดานทักษะวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา 
  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน 
สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  โดยใหแต
ละแผนกวิชาดําเนินการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหมีสมรรถนะตรงกับสาขาวิชาและตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บันทึกรายงานผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแตละแผนกวิชา 
 2.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 5 
ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามุงใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถท้ังดานคุณธรรมและจริยธรรมภายนอกสถานศึกษา  
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. เกียรติบัตรยกยองเชิดชู  ความรูความสามารถของนักศึกษา 
 2. รางานสรุปโครงการอาชีวะอาสา 
 3. รายงานสรุปแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
 4. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการอุปสมบทหมูเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษาสนับสนุนในการศึกษาดําเนิดโครงการแตละโครงการใหสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกา
ในการประกันคุณภาพภายใน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การติดตอประสานงานจากบุคคลภายนอกมีขั้นตอนท่ียุงยากและคอนขางใชเวลานาน 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 65 -

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอย
กวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
 2.  โครงการวันมาฆบูชา 
 3.  โครงการวันวิวันวิสาขบูชา  
 4.  โครงการบวชเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
 5.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานสรุปโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2.  รายงานสรุปโครงการวันมาฆบูชา 
 3.  รายงานสรุปโครงการวันวิสาขบูชา 
 4.  รายงานสรุปโครงการบวชเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
 5.  รายงานสรุปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามสีงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  
 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระชนมพรรษา  
 2.  โครงการวันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2560 
 3.  โครงการวันครู 
 4.  โครงการ999,999ทําดีเพื่อพอ 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานโครงการปลูกปาเฉลิมพระชนมพรรษา 
 2.  รายงานโครงการวันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2560 
 3.  รายงานโครงการวันครู 
 4.  รายงานโครงการ999,999ทําดีเพ่ือพอ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรม และ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม   
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
 2.  กิจกรรมกีฬาระดับภาค 
 3.  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
 2.  รายงานกิจกรรมกีฬาระดับภาค 
 3.  รายงานกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก สูความเปนเลิศ ศึกษาดูงาน 
โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานเขาเขียว 
 2.  โครงการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสตึกเปนสถานศึกษาที่จัดเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
 3.  การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU)ประจําปการศึกษา 2559 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก สูความเปนเลิศ ศึกษาดู
งาน โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานเขาเขียว 
 2.  รายงานโครงการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสตึกเปนสถานศึกษาที่จัดเรียนรูและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
 3.  รายงานโครงการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสตึกเปนสถานศึกษาที่จัดเรียนรูและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมนิ 
   ผาน       ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรูความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคน
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้นฐานสมรรถนะละหานทราย  
 2.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้นฐานสมรรถนะนางรอง  
 3.  โครงการ Fixit Center 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  รายงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้นฐานสมรรถนะละหานทราย 
 2.  รายงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้นฐานสมรรถนะนางรอง 
 3.  รายงานโครงการ Fixit Center 
  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพท้ังความรู ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มีจิตอาสา โดนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรไมครบถวนทุกคน 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การจัดสงนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ใหมีความเพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน
การเขารวมกิจกรรม 
 



มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน  
 1.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.  สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ ภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะ 3 ป และ ระยะ 5 ป 
 2.  จัดประชุมอนุมัติแผนพฒันาฯเพื่อขออนุมัติจากทุกภาคสวน 
 3.  จัดทํา SAR ของสถานศึกษา 
 4.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะ 3 ป และ ระยะ 5 ป 
 2.  รายงานการประชุมอนุมัติแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาทุกภาคสวน 
 3.  รูปเลม  SAR ของสถานศึกษา 
 4.  จัดทําโครงการตามขอเสนอแนะ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผาน       ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก  (5  คะแนน)         ดี   (4  คะแนน) 
   พอใช  (3  คะแนน)         ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ตองปรับปรุงเรงดวน  (1  คะแนน) 
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จุดเดน 
 คุณภาพในการบริหารสถานศึกษา  ทําใหมีจํานวนปริมาณผูเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การใหความรู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 พัฒนาหองเรียน  หองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับการฝกทักษะของแตละประเภทวิชา  เพื่อสราง
ประสบการณใหผูเรียน  ไดเรียนรูและฝกทักษะแบบมืออาชีพ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงช้ีที่มีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน  
 รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน  
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - 
 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ   

 - 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ 80 ขึ้น
ไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี ้
   ดีมาก          ดี                             พอใช    
   ตองปรับปรุง            ตองปรับปรุงเรงดวน 
  
 
จุดเดน 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 หมายเหตุ :  เนื่องจากเกณฑการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู (ปวส.) พ.ศ. 2559 บังคับใชในป
การศึกษา 2559  จึงไมสามารถหาจํานวนรอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาได 
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สวนที่  2 ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มาตรฐานที่  1  ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน   
สถานประกอบการ 
 
       ตัวบงชี้ที ่ 1.1  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 ่ 1.2  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  ดีมาก 

 
      ตัวบงช้ีที ่ 1.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เชน  โครงการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา  มีผลการปฏิบัติ  (1)  และมีผล  (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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      ตัวบงช้ีที ่ 1.4  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  มผีลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงช้ีที ่ 1.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด  ในดานภูมปิญญาทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ดานสถานประกอบการ  
ดานงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง  เชน  
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โครงการศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน เปนตน   

 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร            
ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

     ตัวบงช้ีที ่ 1.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ  เชน  โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปนตน 

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีจํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ  100  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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     ตัวบงช้ีที ่ 1.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในดานวัสดุฝก  
อุปกรณ  สื่อการสอน  รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอน
ในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ของสถานศึกษา   

 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ  5  ขอ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
     ตัวบงช้ีที ่ 1.8  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 
 
     ตัวบงชี้ที ่ 1.9  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 ่ 1.10  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 1 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1  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 

1.2  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 

1.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูรายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ  5  ขอ ดีมาก 

1.5  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 

1.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

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

รอยละ  100 ดีมาก 

1.7  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 

1.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผีลคะแนน
การฝกอบรม  2.00  ขึ้นไป 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ  100 ดีมาก 

1.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

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

- ตองปรับปรุงเรงดวน <  50 

รอยละ  100 ดีมาก 

1.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน 

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

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 
ดีมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

  และมีผล (2)  
- ตองปรับปรุงเรงดวน  

ปฏิบัติ (1) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 ดีมาก / 5  

 
 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     ตัวบงชี ้ 1.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี้  1.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 
     ตัวบงชี ้ 1.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
     ตัวบงชี ้ 1.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี ้ 1.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบงชี ้ 1.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 
     ตัวบงชี ้ 1.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ตัวบงชี้  1.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม  
2.00  ขึ้นไป 
     ตัวบงชี ้ 1.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
     ตัวบงชี้  1.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ประโยชน 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้
     - 
 
 
      

 
 



ตอนที่  4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบงชี้ที่  1.1 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  1.2 3 พอใช 
มาตรฐานที่  2   
   ตัวบงชี้ที่  2.1 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  2.2 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  2.3 4 ดี 
   ตัวบงชี้ที่  2.4 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  2.5 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  3   
   ตัวบงชี้ที่  3.1 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  3.2 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  3.3 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  4 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  4.1 5 ดีมาก 
   ตัวบงชี้ที่  4.2 -  

 
 
 4.1.1  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   จํานวน 11 ตัวบงชี้ 
 4.1.2  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ดี”   จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 4.1.3  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “พอใช”   จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 4.1.4  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ตองปรับปรุง”  จํานวน - ตัวบงชี้ 
 4.1.5  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน - ตัวบงชี้ 
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4.2  สรุปจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 4.2.1  จุดเดน 
 

 1.  สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  ศึกษาตอ  และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งป  และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอและจาก
บุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 
 2.  สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือ
และขอตกลงรวมกันของผูบริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และผูเรียนในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม 
“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกดั
มอบหมาย  ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป  เพื่อเปน
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา 
การประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน การสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ  วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน  สังคม การ
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสรมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา  มี
การกํากับดูแลการขอใชอาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับดูแล
ในการจัดหา  การใช  การบํารุงรักษาครุภัณฑ  รวมทั้งมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท  ไดแก ขอมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ขอมูลผูเรียน  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน 
ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด  และมี
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของ 
 6.  สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 7.  สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ 
 8.  สถานศกึษาสงเสริม  กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม  หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตามความตองการาของ
ตลาดแรงงาน 
 9.  สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2556 และตามที่
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หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร
กําหนด  เพื่อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 
 10.  สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะชวีิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม คานิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปน
พลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน  สังคม 
 11.  สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 4.2.2  จุดที่ควรพัฒนา   
 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียนแบบเต็ม
เวลา และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือ ภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
สําหรับผูเรียนแบบไมเต็มเวลา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอย
ละกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น อยูในเกณฑระดับ พอใช 
 
 4.2.3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด  สําหรับผูเรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน ที่สถานศึกษา
กําหนด  
          
            4.2.4  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกึ่งฝมือ 
ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิทยาลัยการ อาชีพส
ตึก  ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญจึงมีความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน สอดคลองกับระดับสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณภาพตรงความตองการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาชีพไดตามศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ  ไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  โดยใชโรงฝกงานของสถานศึกษาโรงงานของสถาน
ประกอบการและชุมชนในทองถิ่นเปนแหลงบมเพาะทักษะอาชีพ  นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความรูพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานและการประกอบอาชีพอิสระ 3 ดาน  คือ ทักษะการเปนผูประกอบการโดยการจัดตั้ง
ศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษาและรวมมือกับองคกรเอกชนหลายแหง  เพื่อสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูในการประกอบอาชีพ  ตั้งแตการเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  การตลาด  การขาย       
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การบัญชี  ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการรายใหม  ทักษะการสื่อสาร โดยการพัฒนาให
นักศึกษามีความรู    ดานภาษาตางประเทศ และมีทักษะทางคอมพิวเตอรสามารถใชงานในวิชาชีพไดเปนอยางดี 
ทักษะการวิจัยอยางงายหรืองานวิจัยแผนเดียวไปจนถึงการวิจัยเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  หรือการคิดคน
สิ่งประดิษฐประเภทตางๆ  รวมทั้งมีการสงเสริมการยกระดับทักษะฝมือ ของทรัพยากรบุคคลใหสูงขึ้นโดยการ
จัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ โดยเปดโอกาสใหพนักงานของสถานประกอบการ หรือ ผูประกอบ
อาชีพในทุกสายงานสามารถนําประสบการณอาชีพ และทักษะฝมือจากการปฏิบัติงานมาขอเทียบโอนเปนหนวยกิต
การเรียนได  เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรของชุมชนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานวิชาชีพและทักษะฝมืออยาง
ตอเนื่องในระดับสูงขึ้น 
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