
 

บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 

ตารางที่ 1  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  รอยละของผูเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามชั้นป 
คิดเปนรอยละ 92.1 
 

   

2.  รอยละของผูเรียนที่
ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูเรียนที่ไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรูคิดเปน
รอยละ 100 

   

3.  รอยละของผูเรียนที่
สามารถประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบคิดเปนรอยละ
79.8 

   

4.  รอยละของผูเรียนที่
มีทักษะในการสื่อสาร 
ดานการฟง  การอาน 
การเขียน  และการ
สนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

 ผูเรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง  การ
อาน การเขียน  และการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศคดิเปน
รอยละ 76.2 

   

5.  รอยละของผูเรียนที่
มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูเรียนที่มีความสามารถ
ใชความรูและเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
คิดเปนรอยละ  79.5 

   

6.  รอยละของผูเรียนที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงานใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาน
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่  
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ตารางที่ 1  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
เหมาะสมและมีมนษุย
สัมพันธที่ดี 

 เหมาะสมและมีมนษุย
สัมพันธที่ดีคิดเปนรอย
ละ 89.6 

   

7.  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
คิดเปน รอยละ 60 

   

8.  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงคิดเปนรอยละ  63 

   

9.  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ คดิเปน
รอยละ  90.58 

   

10.  รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-  มากกวารอยละ 74 = ดี 
-  รอยละ 60-74    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  คิด
เปนรอยละ 94.50 

   

11.  รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 
ป 

-  มากกวารอยละ 59 = ดี 
-  รอยละ 50-59    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 50  = ปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  คิดเปนรอย
ละ 70.7 

   

 



 

 
 

65 

ตารางที่ 1  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
12. ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา 

         4.00 -5.00  = ดี 
3.50 – 3.99  =  พอใช 
1.00 – 3.49= ปรับปรุง 

ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ที่มี
ตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษาอยูในระดับ 
4.30 

   

 

 
ตารางที่ 2  มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
13.  รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ 

-  มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมถรรนะที่มีคุณภาพ
ครบทั้ง  4  ขอมากกวารอยละ  75  
-  มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมถรรนะที่มีคุณภาพ
ครบทั้ง  4  ขอมากกวารอยละ  60-75 
-  มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมถรรนะที่มีคุณภาพ
ครบทั้ง  4  ขอ ต่ํารอยละ 60 หรือไม
ปฏิบัติปฏิบัติขอใดขอหนึ่งเพียงขอ
เดียว 

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ  คิดเปนรอยละ 78 

   

14.  รอยละของแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 

-  มากกวารอยละ 75  = ดี 
-  รอยละ 60 - 75    =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ 60  = ปรับปรุง 

แผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ คิดเปนรอยละ 75 

   

15.  ระดับความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน 

  4.00 -5.00  = ดี 
  3.50 – 3.99  =  พอใช 
  1.00 – 3.49= ปรับปรุง 

  ความพึงพอใจของผูเรียน
ตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอนอยูในระดับ 4.05 

   

16.  รอยละของ
งบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ 
สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม 

-  มากกวารอยละ 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด = ดี 
-  รอยละ 10-15 ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด = พอใช 
-  นอยกวารอยละ 10 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด = ปรับปรุง 
 

งบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คิดเปน
รอยละ4.50 
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ตารางที่ 2  มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
17. ระดับความเหมาะสม
และเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา 

-  ผูเรียน : คอมพิวเตอร  
   1 คน : 1 เคร่ือง = ดี 
-  ผูเรียน : คอมพิวเตอร  
   2 คน : 1 เคร่ือง = พอใช 
- ผูเรียน : คอมพิวเตอร  
  3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง = 
ปรับปรุง 
 

ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพวิเตอรใน 
แตละสาขาวิชา  และผูเรียน 
1 คน : 1 เครื่อง 

   

18. ระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

-  ปฏิบัติทุกขอ = ดี 
-  ปฏิบัติขอ 1-3 = พอใช 
-  ปฏิบัติขอ 1–2 = ปรับปรุง 

ความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ  
ศูนยวิทยบรกิาร  ฯลฯ  
ปฏิบัติทุก 4 ขอ 

   

19.  ระดับความเหมาะสม
ในการจัด  ศูนยวิทยบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู  และเกิดประโยชน
สูงสุด 

-  ปฏิบัติทุกขอ = ดี 
-  ปฏิบัติขอ 3 = พอใช 
-  ปฏิบัติขอ 1–2 = ปรับปรุง 

ระดับความเหมาะสมใน
การจัด  ศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู  และเกิดประโยชน
สูงสุดอยู  ปฏิบัติทกุ 4 ขอ 

   

20.  ระดับความเหมาะสม
ในการจัดใหมีครุภัณฑ 
และอุปกรณ 

-  ปฏิบัติทุกขอ = ดี 
-  ปฏิบัติขอ 1-4  = พอใช 
-  ปฏิบัติขอ 1–3= ปรับปรุง 

ความเหมาะสมในการจัดให
มีครุภัณฑ และอุปกรณ
ปฏิบัติทุก 4 ขอ 

   

21.ระดับคุณภาพการ
จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรูในสาขาวิชา/
สาขางาน 

- มากกวารอยละ 70 = ดี 
- รอยละ 60-70= พอใช 
- นอยกวารอยละ 60 = ปรับปรุง 

คุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกทีเ่อื้อตอการ
เรียนรูในสาขาวิชา/สาขา
งาน  คิดเปนรอยละ100 
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ตารางที่ 2  มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
22. รอยละของบคุลากร
ภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

มากกวารอยละ 89 = ดี 
รอยละ 75-89 = พอใช 
นอยกวารอยละ 75 =  ปรับปรุง 

บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบคิดเปนมากกวา รอย
ละ89.17 

   

23. จํานวนครั้งหรือ
ปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนบัสนุน 
การจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดมทรัพยากรทั้งภายใน 
ภายนอก มากกวา 25 คร้ังขึ้นไป = 
ดี 
- ระดมทรัพยากรทั้งภายใน 
ภายนอก 20-24 = พอใช 
-  ระดมทรัพยากรทั้งภายใน 
ภายนอก 20 = ปรับปรุง 
 

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  จํานวน  25 คร้ัง   
 
 

   

24. จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับ
สถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ 

-   สถานประกอบการมากกวา 
    20 แหง = ดี 
- 15-19 สถานประกอบการ 
   = พอใช 
-  สถานประกอบการนอยกวา  
   15 แหง= ปรับปรุง 

จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
จํานวน  150 แหง 

   

25. จํานวนคน – ชั่วโมง
ของผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน 

- มากกวารอยละ 89 = ดี 
- รอยละ 75-89 = พอใช 
- นอยกวารอยละ 75 =  ปรับปรุง 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิปญญาทองถิ่นที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
รวมทั้งสิ้น 104 ชั่วโมง  
เนื่องจากการระดมทรัพยากร
มาพัฒนาผูเรียนยังไมทั่วถึงทุก
สาขางาน  คิดเปนรอยละ 100 

   

26. อัตราสวนผูสอน
ประจําที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชา 

- มากกวารอยละ 100 = ดี 
- รอยละ 50-99 = พอใช 
- นอยกวารอยละ 50 =  ปรับปรุง 

จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพกับจํานวนผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา  คิดเปนรอย
ละ 100 

   

27. อัตราสวนของผูสอน
ประจําตอผูเรียน 

- ผูสอน 1 คนตอผูเรียนนอยกวา 
25 คน  ดี 
- ผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 25-30 
คน  พอใช 
- ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนมากวา 30 
คน   ปรับปรุง 

ผูสอนประจําตอผูเรียน มี
อัตราสวนครู จํานวน 1 : 14 

   

 



 

 
 

68 

ตารางที่ 3  มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
28. จํานวนครั้งของ
การจัดใหผูเรียนพบ
อาจารยที่ปรึกษา 

- มากกวา 25 คร้ังตอป = ดี 
- 20-25 คร้ังตอป = พอใช  
- นอยกวา 20 คร้ังตอป =  
ปรับปรุง 

จัดใหผูเรียนพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อดูแลใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียนและความ
ประพฤติ อยางตอเนื่องในแต
ละภาคเรียน รวมทัง้สองภาค
เรียนจํานวน  25  คร้ังตอป  

   

29. จํานวนครั้งของ
การจัดบริการ 
ตรวจสอบสารเสพ
ติดใหกับผูเรียน 

- 1 คร้ัง ตอปหรือมากกวาและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการ
ตรวจมากกวารอยละ 90 = ดี 
- 1. คร้ังตอปหรือมากกวา และ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการ
ตรวจรอยละ 80-90 =  พอใช 
- 1 คร้ังตอปหรือมากกวาและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการ
ตรวจนอยกวารอยละ 80 
หรือไมมีการตรวจ = ปรับปรุง 

จัดใหมีการตรวจสอบสารเสพ
ติด ใหกับผูเรียน เปนจํานวน 1 
คร้ังตอปมีจํานวนผูเขารับการ
ตรวจสารคิดเปน  คิดเปนรอย
ละ 67.90 

   

30. รอยละของ
ผูเรียนที่ออกกลาง 
คันเมื่อเทยีบกับแรก
เขา 

- นอยกวารอยละ 31 = ดี 
- รอยละ 31-40 = พอใช 
- มากกวารอยละ 40 =  
ปรับปรุง 

รอยละของผูเรียนทัง้หมดที่อก
กลางคันเมื่อเทยีบกบัแรกเขา  
คิดเปนรอยละ 7.9 

   

31. จํานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรม
ที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนษุย
สัมพันธ 

- มากกวารอยละ 80 =  ดี 
- รอยละ 75-80 = พอใช 
-  นอยกวารอยละ 75= 
ปรับปรุง 

จัดกิจกรรมสงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวชิาชีพ 
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ ซึ่งแยกได 
 6 ประเภท คิดเปนรอยละ 100  

   

32. จํานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรม
ที่สงเสริมการ
อนุรักษ สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

- มากกวารอยละ 80 =  ดี 
- รอยละ 75-80 = พอใช 
-  นอยกวารอยละ 75= 
ปรับปรุง 

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษ สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม มีซึ่งแยก
ได 3 ประเภทมีจํานวน  33 
คร้ังตอปการศึกษา  คิดเปน
รอยละ 100 
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ตารางที่ 4  มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

33.จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

- ตั้งแต 4  กิจกรรม/
โครงการขึ้นไป = ดี 
-  2-3 กิจกรรม/โครงการ 
-  0-1 กิจกรรม/โครงการ 
 

จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ  มี
จํานวน   22  โครงการ  

   

34. รอยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนนิการ 

มากกวารอยละ 0.20 = ด ี
รอยละ 0.11 – 0.20 = 
พอใช 
นอยกวารอยละ0.11 = 
ปรับปรุง 

งบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝก
ทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการคิด
เปนรอยละ 3.43 

   

ตารางที่ 5  มาตรฐานที่ 5 นวตักรรมและการวิจัย 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
35. จํานวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐงานวิจยัและ
โครงงาน 

-  รอยละ  100  =  ดี 
-  รอยละ  75 – 99 =  พอใช 
-  นอยกวารอยละ  75  = 
ปรับปรุง 

จํานวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐงานวิจยัและ
โครงงาน  คิดเปนรอยละ 
100 

  

 

36. จํานวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั 
โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

- ตั้งแต  3  ชิ้นขึ้นไป  =  ดี 
- 2  ชิ้น  = พอใช 
- 1 ชิ้นหรือนอยกวา     
= ปรับปรุง 

จํานวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั 
โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ จํานวน 
10 ชิ้น 

   

37.  รอยละของงบประมาณ
ที่ใชในการสราง พัฒนา 
และเผยแพรนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงานตองบดําเนินการ 

-มากกวารอยละ 1.00 = ดี 
รอยละ 0.50-1.00 = พอใช 
นอยกวารอยละ0.50 
 = ปรับปรุง 

งบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานตอ
งบดําเนินการ 0.51 

   

38.  จํานวนครั้งและชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงาน 

- 4 คร้ังและ 4 ชองทาง/
ผลงานหรือมากกวา= ดี 
- 2-3 คร้ังและ 2-3 ชองทาง/
ผลงาน= พอใช 

-  1 คร้ังและ 1 ชองทาง/
ผลงานหรือนอยกวา  = 
ปรับปรุง 

จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงาน  จํานวน 14 คร้ัง  
และ4  ชองทาง 
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ตารางที่ 6  มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
39. ระดับคุณภาพ
การบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอด 
คลองกับแผน 
ยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของ
ประชาคม
อาชีวศึกษาดวย
ความโปรงใส
ตรวจสอบได 

-  ครบ 8 ขอ = ดี 
-  6-7 ขอ  = พอใช 
-  นอยกวา 6  ขอ  
    = ปรับปรุง 

สํารวจในคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารที่สอด 
คลองกับแผน 
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาชน อาชวีศึกษาดวย
ความโปรงใสตรวจสอบได  มี
จํานวน   8 ขอ 

   

40. รอยละของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

-  มากกวารอยละ90  = ดี 
-  รอยละ 85-90  = พอใช 
-  นอยกวารอยละ 85  
    = ปรับปรุง 

บุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  
คิดเปนรอยละ 100 

   

41. ระดับคุณภาพ
ของการจัดระบบ
สารสนเทศ และ
การจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษา 

-  ปฏิบัติขอ 1-4 หรือปฏิบัติครบ
ทั้ง 5  ขอ  = ดี 
-  ปฏิบัติขอ 1- 3  = พอใช 
-  ปฏิบัติขอ 1-2 หรือไมได
ดําเนินการ  =  ปรับปรุง 

จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม 
จํานวน  
5 ขอ 

   

 

ตารางที่  7  มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
42. ระบบและ
กลไกในการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนา
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

-  มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 -5 = ดี 
-  ปฏิบัติขอ 1 - 3 = พอใช 
-  ปฏิบัติขอ 1 – 2 หรือไมได
ดําเนินการ  = ปรับปรุง 

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  มีจํานวน   3 ขอ 

   

43. ประสิทธิผล
ของการประกัน
คุณภาพภายใน 

-  ปฏิบัติ 3 ขอ  = ดี 
-  ปฏิบัติ 1 – 2   = พอใช 
-  ปฏิบัติ 1 เพียงขอเดียว  
    = ปรับปรุง 

ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน จํานวน  2 ขอ  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบงชี้ประจําปการศึกษา 2552  โดยสรุป 
 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน ขอกําหนด ตัวบงช้ี 

ดี พอใช ปรับปรุง 
หมายเหตุ 

1 1.1 1     
  2     
 1.2 3     
 1.3 4     
 1.4 5     
 1.5 6     
 1.6 7     
  8     
  9     
  10     
 1.7 11     
 1.8 12     

2 2.1 13     
 2.2 14     
  15     
  16     
 2.3 17     
 2.4 18     
  19     
  20     
 2.5 21     
 2.6 22     
 2.7 23     
  24     
  25     
  26     
  27     

3 3.1 28     
  29     
  30     
 3.2 31     
 3.3 32     

4 4.1 33     
 4.2 34     
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ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบงชี้ประจําปการศึกษา 2552  โดยสรุป  (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน ขอกําหนด ตัวบงช้ี 

ดี พอใช ปรับปรุง 
หมายเหตุ 

5 5.1 35     
  36     
 5.2 37     
 5.3 38     

6 6.1 39     
 6.2 40     
 6.3 41     

7  42     
  43     

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานประจําปการศึกษา  2552 

 

ผลการประเมิน(จํานวนตัวบงชี้) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
คาเฉลี่ยผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 1 – 12 10 1 1 2.75  
2 13 - 27 14 - 1 2.86  
3 28 – 32 4 - 1 2.60  
4 33 – 34 2 - - 3.00  
5 35 – 38 3 1 - 2.75  
6 39 – 41 3 - - 3.00  
7 42 - 43 - 2 - 2.00  

รวม 43 36 4 3 2.70  
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 

วิทยาลัยเทคนคิยะลากําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของวิทยาลัยฯ  ดังนี ้
 

พันธกิจที่ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 

เปาประสงคท่ี กลยุทธท่ี รายละเอียดกลยุทธ 

1.  เรียนไดตาม
ความตองการของ
ผูเรียน 
2.  เพิ่มชองทาง
การศึกษา 

1.  โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษา
นอกโรงเรียน  และวิทยาลัยชุมชน 
2.  โครงการอาชีวศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม 
3.  โครงการจัดการศึกษาใหกับ
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และผูพิการ 
4.  โครงการเครือขายวิชาการ
อาชีวศึกษาจัดตั้งศูนยการเรียนรู 

3.  สรางแรงจูงใจแก
ผูเรียน  ( มีรายได
ระหวางเรียน  เรียน
ฟรี  มีงานทํา ) 

5.  โครงการแนะแนวเสนทางสู
อาชีพ 
6. โครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ 
7. โครงการทุนเรียนฟรี 
8. โครงการประกันการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

1.  การเพิ่มปริมาณ
ผูเรียน 

1.  เพื่อเพิ่มปริมาณ
นักศึกษาในแตละ
สาขาวิชา 

4.  เทียบโอน
ประสบการณ 
 
 
5.  มีทุนการศึกษา 

9. โครงการเทียบโอนประสบการณ
วิชาชีพ 
10. โครงการเปดสอนสาขาวิชาใหม 
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
ฐานสมรรถนะ 
12.  จัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

1.  ผลิตนักศึกษาใน
สาขาชาง
อุตสาหกรรม  
บริหารธุรกิจ  
วิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี  

2.  คุณภาพการ
เรียนการสอน 
 

2.  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมี 

6.  ปรับวิธีเรียน  
เปลี่ยนวิธีสอน  
ปฏิรูปวิธีสอบ 

13. โครงการพัฒนาการสอนแบบ
บูรณาการ 
14. โครงการนิเทศติดตามการเรียน 
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พันธกิจที่ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 

เปาประสงคท่ี กลยุทธท่ี รายละเอียดกลยุทธ 

ความหลากหลาย  การสอน 
15. โครงการจัดทําและพัฒนาชุด
การเรียนการสอน 
16. โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 
17.  พัฒนาสื่อการเรียน การสอน
และหองเรียน 
18.  เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยฝก
ประสบการณในสถานประกอบการ 

3.  เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม  
จริยธรรม  และมี
ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ 

 

7. เสริมสราง
คุณธรรม  จริยธรรม  
และความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ 

 

19. โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงคแกนักศึกษา 
20. โครงการสงเสริมองคการ
นักศึกษาวิชาชีพ 

4.  เพื่อพัฒนาองค
ความรู  นวัตกรรม  
ดวยการวิจัย 

8.  สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา 

21. โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ัน
เรียน 
22. โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ  /
วิจัย / นวัตกรรม/  ผลิตภัณฑ
อาชีวศึกษา 

2.  คุณภาพการ
เรียนการสอน (ตอ) 

5.  เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูเรียนในชุมชน / 
ทองถิ่น 

9.  พัฒนาหลักสูตร 23. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น 
24.  อบรมพัฒนาครูใหเขียนแผน 
การเรียน การสอน  ใหสามารถ
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  เพื่อสราง
มาตรฐานและ
คุณภาพวิชาชีพ
ใหแกผูเรียน 

10.  ใชมาตรฐาน
อาชีวศึกษาในการ
บริหารจัดการ 

25. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.  ผลิตนักศึกษาใน
สาขาชาง
อุตสาหกรรม  
บริหารธุรกิจ  
วิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
 
 
 

 

7.  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

9.  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

26. โครงการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจที่ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 

เปาประสงค กลยุทธท่ี รายละเอียดกลยุทธ 
 

1.  ผลิตนักศึกษาใน
สาขาชาง
อุตสาหกรรม  
บริหารธุรกิจ  
วิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี (ตอ) 

 ภายในสถานศึกษา  27. โครงการเตรียมรับการประเมิน
จากภายนอก 
28.  โครงการใหความรูในงาน
ประกันคุณภาพ 
29.  โครงการประกันคุณภาพใน
ระดับแผนกวิชา 

8.  เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี
ตอชุมชน 

10.  สรางความรูสู
ชุมชนและแกปญหา
ความยากจน 

30.  โครงการอบรมวิชาชีพแก
ชุมชน/ประชาชน 
31. โครงการอาชีวบริการ 
       -   โครงการ Fix it Center 
 

2.  ใหบริการสถาน
ประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน  ดาน
งานอาชีพ 

4.  การบริการ
วิชาชีพ  สราง
ความสัมพันธอันดี
ตอชุมชน 

9.  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใน
ชุมชนโดยใชองค
ความรูวิชาชีพ 

11.  สรางและ
พัฒนา
ผูประกอบการใหม 

32. โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการรายใหม 
33. โครงการพัฒนาตอยอด สินคา
พ้ืนเมือง (OTOP) 
 -  สรางเครือขายอาชีพในชุมชน 

10.  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการ 
 
 

12.  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการ 

34. โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการ 
35. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ใหบริการ 

11.  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ใหมีความโปรงใส 
 

13.  เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบและ
ติดตามการบริหาร
ราชการ 

36. โครงการพัฒนาการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน 
37. โครงการมาตรการปองกัน
ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  เพื่อลด
งบประมาณการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
 

14.  ลดงบประมาณ
การปฏิบัติราชการ
ใหบริการ 

 
 
 

38. โครงการรณรงคลดคา
สาธารณูปโภค 
39. โครงการลดรอบระยะเวลา 
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พันธกิจที่ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 

เปาประสงคท่ี กลยุทธท่ี รายละเอียดกลยุทธ  

6.  การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
   

 

13.  เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ 

15.  พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

40. โครงการสงเสริมการเลื่อนวิทย
ฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
41. โครงการสงเสริมการเพิ่มวุฒิ
ทางการศึกษา 
42. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศ 
43. โครงการสงเสริมการอบรมและ
ประชุมสัมมนา 
44. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
วิชาชีพในสถานประกอบ 
45.โครงการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

7.  การพัฒนา
ฐานขอมูลและ
สารสนเทศ 
 
 

14.  พัฒนา
ฐานขอมูล  
สารสนเทศ  และ
ระบบเครือขาย 

16.  เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูล  ระบบ
สารสนเทศ  และ
เครือขาย  ใหมี
คุณภาพ 

46. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
นักศึกษา 
47. โครงการพัฒนาเครือขายภายใน
สถานศึกษาและเชื่อมตอกับ
ภายนอกสถานศึกษา 
48. โครงการพัฒนางานโดยใช
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

8.  การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียน
การสอน 
 

15.  เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูใหมี
ความหลากหลาย
และทั่วถึง 
 
 

17.  พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียน
การสอนวิชาชีพ 

49. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 
50. โครงการศูนยการเรียนรูและ 
Internet 
51. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนดวย ICT 
52. โครงการพัฒนาหองสมุดวิชาชีพ 
โดยจัดทําหองประชุมและหองเรียน
ทางไกล 

 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร  
(ตอ) 

 

9.  การพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ 
 

16.  เพื่อพัฒนา
แนวทางรูปแบบ
การประชาสัมพนัธ 

18.  พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ 

53. โครงการประชาสัมพันธ
สถานศึกษา 
54.  จัดตั้งสถานีวิทยุ FM. 88.5 MH 
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พันธกิจที่ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 
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3.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร  
(ตอ) 

 

9.  การพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ 
(ตอ) 
 

ของสถานศึกษาให
มีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย 

  

17.  สนามกีฬาทีไ่ด
มาตรฐานพรอม
ใหบริการแก
หนวยงาน / 
ประชาชน 

19.  สงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
ในสถานศึกษา 

55. โครงการรณรงคการออกกําลัง
กาย   
56. โครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬาระดับภาค  ระดับชาติ 
57. โครงการกีฬาสีภายในตานภัย
ยาเสพติด 

18.  เพื่อให
นักศึกษาใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน  
หางไกลยาเสพติด 
 

20  :  จัดกีฬา
สัมพันธหนวยงาน 

58.โครงการกีฬาสัมพันธหนวยงาน 
 

10.  สงเสริมและ
สนับสนุนดานการ
กีฬา 
 

19.  เพื่อใหครู / 
บุคลากรทางการ
ศึกษา/นักศึกษา 
ทํางานเปนทีม  รูรัก
สามัคค ี

  

21  :  สงเสริมและ
สนับสนุนรวม
กิจกรรมทางศาสนา 

59. โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 

4.  จัดสิ่งสนับสนุน
เพื่อการบริการ  ดาน
กีฬา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
 
 

 
 

11.    สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 
 

 
 

20.  สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 

22.  จัดสถานที่เพื่อ
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 

60. โครงการรณรงคใหใชสถานที่
ปฏิบัติศาสนากิจ 
61. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมสถานที่ ประกอบ
ศาสนกิจ 
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 12.  อนุรักษและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

21.  เพื่ออนุรักษ
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 

23. สงเสริมและ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

62. โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

  22. เพื่อใหครู / 
บุคลากรทางการ
ศึกษา / นักศึกษา  มี
ความตระหนักและ
ภาคภูมิใจ ในความ
เปนไทย 
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โครงการการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปงบประมาณ 2553 
 

กลยุทธ กิจกรรม 
1.  จัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.  รักษาความปลอดภัย 

3.  พัฒนาครูและบุคลากร 

4.  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 

1.  สรางขวัญกําลังใจและความ
ปลอดภัย 
(รวม 4,634,000 บาท) 
 
 
                        

1. พัฒนาหองปฏิบัติการมาตรฐาน 

2.  พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับทองถ่ิน 

3.  สงเสริมการเรียนรู 2 ภาษา / e – learning 

4.  พัฒนา R-Radio  และ  Vedio  Conference 

5.  เครือขายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6.  ปรับพื้นฐานความรูเพื่อการเรียนวิชาชพี 

2.  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให 
เหมาะสมกับสภาวการณ 
(รวม 3,070,000 บาท)  
 

7.  ปรับพฤติกรรมนักเรียน  นักศึกษา  เขาใหมใน
การเรียนสายอาชีพ 
1. เพิ่มโอกาสการมีงานทํา ฝกงานตางภาค 
ตางจังหวัด 

2.  การติดตามและนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ 

4.  พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

5.  เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา 

3.  เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา 
และประสิทธิภาพการเรยีนรูให 
ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
(รวม 2,350,000 บาท) 
 
 

6.  สรางสื่อการสอนทางไกลตามความเหมาะสม 
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กลยุทธ กิจกรรม 
1.  เสริมสรางทักษะ  สรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 

2. ฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

3. ฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพแบบคูขนาน  
ระดับ ปวช. 

5. ฝกอาชีพพระภิกษุ  สามเณร  และผูนําศาสนา 

6. สรางเครือขายความเขาใจในโครงการพัฒนากําลัง 
ดานวิชาชพีสูชุมชน 

7. พัฒนานักศกึษาแกนนําใหกบัทองถ่ิน 

8. ศิษยปจจุบันออกแนะแนวรุนนองในชุมชน 

4.  เสริมสรางเครือขายเพื่อการอยู
ดีมีสุขของชุมชนและสังคม 
(รวม 1,780,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  สรางเครือขายผูปกครองและชุมชน 
1.  ฟนฟูและพฒันาอาชีพชุมชนทองถ่ินทั่วไป 5.  ฟนฟูและพฒันาอาชีพชุมชน

ทองถ่ิน  (รวม  361,500 บาท) 
 

2.  ฟนฟูและพฒันาอาชีพชุมชนทองถ่ินกลุมเปาหมาย
เฉพาะ 

6.  จัดตั้งศูนยการเรียนรูวิชาชีพ 
(รวม 2,700,000 บาท) 

1.  จัดตั้งศูนยการเรียนรูวิชาชีพ   

7.  ความรวมมอืกับองคกรทั้งใน
และตางประเทศในการจดัการ
อาชีวศึกษา  (รวม  260,000 บาท) 
 
 
 

1.  พัฒนาความรวมมือดานวิชาชีพรวมกบั กศน. และ 
วชช. 
2.  เพิ่มคุณวุฒหิรือเกียรติบัตรใหผูที่ไปประกอบการ
ตางประเทศ 
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แนวทางการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานในอนาคต 
 

 จากผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  พบวามทีั้งจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  เพื่อให
กระบวนการบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ  ยิ่งขึ้นวิทยาลยัฯ ไดจัดทําแผนพัฒนา 
สถานศึกษาอนาคต  ในรูปของโครงการ/กิจกรรมดังนี ้
มาตรฐานที่  1  :  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. โครงการอาชีวศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม 
3. โครงการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
4. โครงการเครือขายวิชาการอาชีวศึกษา 
5. โครงการแนะแนวเสนทางสูอาชีพ 
6. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
7. โครงการทุนเรียนฟร ี
8. โครงการประกันการมีงานทาํของผูสําเร็จการศึกษา 
9. โครงการเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ 
10. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
11. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึ่งประสงคแกนักศกึษา 
12. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ 
13. โครงการศูนยการเรียนรูและ Internet 
14. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวย ICT 
15. พัฒนา / ปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชประมวลผลการเรียน ใหใชไดสะดวกรวดเร็ว 
16. เปดโอกาสใหชุมชน  ผูปกครอง  นักศึกษา เขามามีสวนรวมในการพัฒนาประยกุต

โครงงาน /ส่ิงประดิษฐ  ใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน
เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

17. จัดหาสื่อและอุปกรณที่ทันสมัยสงเสริม  สนับสนุนดานการใชทักษะทางภาษา  เชน   
       โปรแจค็เตอร  อินเตอรเน็ตความเรว็สูง  หอง  Lab  ทางภาษาอังกฤษที่ใชงานไดอยางมี    
        ประสิทธิภาพ 
18. การวิจยัเพื่อหาทางแกไขใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษามากขึ้น 
19. จัดทําเว็บไซตงานแนะแนว  เพื่อบริการใหนักศึกษา / ผูสนใจ  สามารถติดตอสอบถาม 
        ขอมูล   การศึกษา  การประกอบอาชพี 
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มาตรฐานที่  2  :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวชิาชีพ 
2. โครงการพัฒนาการสอนแบบบูรณาการ 
3. โครงการนิเทศติดตามการเรยีนการสอน 
4. โครงการจัดทําและพัฒนาชดุการเรียนการสอน 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
6. โครงการจัดทําระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 
8. โครงการสงเสริมการเพิ่มวุฒทิางการศึกษา 
9. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 
10. โครงการสงเสริมการอบรมและประชุมสัมมนา 
11. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูวิชาชีพในสถานประกอบการ 
12. โครงการพัฒนาเครือขายภายในสถานศึกษาและเชื่อมตอกับภายนอกสถานศึกษา 
13. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 
14. โครงการพัฒนาหองสมุดวชิาชีพ 
15. จัดสัมมนารวมกับสถานประกอบการ  เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
16. การใชวัสดุฝกใหเกิดเปนผลผลิตที่สามารถนําไปจําหนาย  หรือนําไปประยุกตใชใน

การเรียนการสอน  หรือตอบสนองสังคมใหไดมากที่สุด 
17. ปรับปรงุคอมพิวเตอรของแตละแผนกใหสามารถรองรับโปรแกรมใหม ๆ  ได 
18. อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง  รวมมือดูแลนักศึกษากันอยางใกลชิด 

มาตรฐานที่  3  :  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึ่งประสงคแกนักศกึษา 
2. โครงการสงเสริมองคการนักศึกษาวิชาชีพ 
3. โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑอาชีวศึกษา 
4. โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 
5. โครงการรณรงคการออกกําลังกาย   
6. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา 
7. โครงการกีฬาสีภายในตานภยัยาเสพตดิ 
8. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
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9. โครงการกีฬาสัมพันธหนวยงาน 
10. โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
11. โครงการรณรงคใหใชสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ 
12. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมสถานที่ ประกอบศาสนกิจ 
13. โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
14. พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพือ่ใหการบริการขอมูลขาวสารใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 
15. ควรใหนักเรียนเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดและมกีารปรับพื้นวิชาสามัญกอนเรียน 
16. จัดโครงการทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับหนวยงานของจังหวดั / หนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
มาตรฐานที่  4  :  การบริการวิชาชพีสูสังคม 

1. โครงการอบรมวิชาชีพแกชุมชน 
2. โครงการอาชีวบริการ  โครงการ Fix it  Center 
3. โครงการเสริมสรางผูประกอบการรายใหม 
4. โครงการพัฒนาตอยอดสินคาพื้นเมือง  (OTOP) 
5. หาแหลงเงนิกูเพื่อรองรับผูตองการประกอบอาชีพเสริม 
6. หาตลาดรองรับผลผลิต  ชวยเหลือดานการขนสงผลผลิต 
7. จัดตั้งศูนยฝกวชิาชพีระดับชมุชนและวิทยากรประจําศูนย 

มาตรฐานที่  5  :  นวัตกรรมและการวิจัย 
1. โครงการพัฒนางานวจิัยในชั้นเรียน 
2. โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ  ผลิตภัณฑอาชีวศึกษา 
3. สนับสนุนโครงงานที่มีความรวมมือกับชุมชน  ทองถ่ิน  เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริง 
4. สนับสนุนโครงการที่อนุรักษพลังงาน  ส่ิงแวดลอม  พลังงานทดแทนรูปแบบตาง ๆ  
5. สถานที่จัดเก็บโครงงาน  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัใหเหมาะสม  และเผยแพร

ตอสาธารณะชน  ในโอกาสตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 
6. สนับสนุนงานวิจัยทีม่ีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเทาที่ความสามารถของ

บุคลากรสามารถทําใหไดเพิม่มากขึ้น 
7. จัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยอยางเหมาะสม 
8. การประกวดและเผยแพรผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานใน

ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค  และระดับชาติ 
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มาตรฐานที่  6  :  ภาวะผูนําและการจัดการ 
1. โครงการพัฒนาการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
2. โครงการมาตรการปองกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 
3. โครงการรณรงคลดคาสาธารณูปโภคและสรางประสิทธิภาพการใชวัสดุ 
4. โครงการลดรอบระยะเวลาในการใหบริการ 
5. โครงการสงเสริมการเลื่อนวทิยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาฐานขอมูลนักศึกษา 
7. โครงการพัฒนาเครือขายภายในสถานศึกษาและเชื่อมตอกับภายนอกสถานศึกษา 
8. โครงการพัฒนางานโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
9. การบริหารงานโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม  ใหคําปรกึษาแกวิทยาลยัฯ 
10. พัฒนาวิธีการในการเขาพบนกัศึกษาในชัว่โมง  Home  Room  ใหชัดเจนและมี

กิจกรรมที่นาสนใจ  และใหประโยชนกับนักศึกษา  ( เชน  เชิญวิทยากรเสริมจาก
ภายนอก ) 

มาตรฐานที่  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
1. พัฒนากลไกในการประกนัคุณภาพภายในใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง 
2. จัดทําครูมือและแผนการประกันคุณภาพ 
3. ใหความรูความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคณุภาพอยางทัว่ถึง 
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน 
5. มีการดําเนนิการอยางตอเนื่องและพัฒนานวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น  
 
 

 
 


