
4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
     ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตำม    อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ 
สำขำงำน เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำ
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็นผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เกี่ยวข้อง ศึกษำ
ต่อและประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท ำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะ
วิชำชีพ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ออกแบบส ำรวจ 
 2. ติดต่อประสำนงำนสถำนศึกษำที่นักเรียนนักศึกษำไปศึกษำต่อ สถำนประกอบกำรที่
นักเรียนนักศึกษำไปท ำงำนและนักธุรกิจส่วนตัว (อำชีพอิสระ) 
 3. ส่งหนังสือไปยังสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร นักธุรกิจส่วนตัว 
 4. สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร นักธุรกิจส่วนตัว (อำชีพอิสระ) ตอบแบบส ำรวจกลับมำ
วิทยำลัยฯ ทำง E-mail และทำงโทรสำร 
 5. นักเรียนนักศึกษำที่ศึกษำต่อ ณ วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ งำนแนะแนวฯ ให้ท ำบันทึก
ข้อควำมให้ครูที่ปรึกษำ ปวส.1 ตอบแบบส ำรวจ 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ได้รับแบบส ำรวจตอบกลับมำยังวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ ทั้งระดับ ปวช. และปวส.  
จ ำนวน 988 ชุด 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
           1. นักเรียนนักศึกษำท้ังระดับ ปวช. และปวส. สอบเข้ำศึกษำต่อได้ทั้งหมด 888 คน 
 2. นักเรียนนักศึกษำท้ังระดับ ปวช. และปวส. ได้งำนท ำ 184 คน 
 3. นักเรียนนักศึกษำท้ังระดับ ปวช. และปวส. ประกอบอำชีพอิสระ 83 คน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
          1. นักเรียนนักศึกษำท่ีติดต่อไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 19.38 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. เมื่อถึงก ำหนดวันที่นักเรียนนักศึกษำจบกำรศึกษำในวันปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนนักศึกษำ
เข้ำร่วมในระบบ Line งำนแนะแนวฯ  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 
 2. งำนแนะแนวฯ วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ สร้ำงหน้ำเฟสบุ๊ค ให้นักเรียนนักศึกษำเข้ำ    
ร่วมกลุ่ม 
 3. งำนแนะแนวฯ ให้นักเรียนนักศึกษำกรอกแบบฟอร์ม เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน บิดำหรือ
มำรดำ และ E-mail , ID –line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 X  100  ร้อยละ =  

 X  100  ร้อยละ =  

 X  5  ร้อยละ =  

 X  5  ร้อยละ =  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบจ านวนผู้เข้าเรียน 
 ประเด็นการประเมิน 
  ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ประชุมคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 
 2. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย 
 3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. มีข้อมูลของนักเรียนนักศึกษำแรกเข้ำเทียบกับนักเรียนนักศึกษำที่จบในปีกำรศึกษำ 
2559 ดังนี้ 
                             จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
                จ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่น 
                                       1215   
                              2268 
                        ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน   
                               80 
                                      53.57   
                               80 
                                   = 3.34 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป เทียบได้คะแนน 5.00  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 จุดเด่น 
           1. นักเรียนในสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ มีร้อยละของผู้ส ำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 

 จุดที่ควรพัฒนา  - 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          1. ควรมีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในบำงสำขำงำนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น 
 2. ส่งเสริมให้มีกำรติดตำมดูแลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
          สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยขอ
หน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา  
                  คุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรมแก่ผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกลุ่มผู้เรียน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจ และ
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคน 
 3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดท ำ
โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
กลุ่มผู้เรียนด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1 จัดประชุมผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียนนักศึกษำและผู้ปกครอง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม 
 2. ก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 3. จัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้ำงให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่ เสริมสร้ำงให้ เกิด
คุณธรรมอัตลักษณ์ต่อสถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียนนักศึกษำและผู้ปกครอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถำนศึกษำคุณธรรม 
 2. ได้คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ คือ “จิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
 3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนนักศึกษำ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรที่
เสริมสร้ำงให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
           1. ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียนนักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
          1. ขอควำมร่วมมือบุคลำกรทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมปฏิบัติตำมคุณธรรมอัตลักษณ์อย่ำง
ต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. มีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 

 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัด
มอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้ำใจในนโยบำยที่ส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและเป้ำหมำย และด ำเนินงำนเพ่ือให้
นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
กิจกรรมและเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนด
แผนพัฒนำต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ เข้ำร่วมกำรประชุมและสัมมนำ ทั้งของหน่วยงำน 

ต้นสังกัด  และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับภำระกิจกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  นโยบำยของ
จังหวัดสงขลำ  และ อ ำเภอหำดใหญ่ซึ่งสถำนศึกษำตั้งอยู่ในพ้ืนที่   

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ได้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ   
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 

3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ได้จัดกำรประชุมประจ ำเดือน  ประจ ำภำคเรียน  และ   
ประจ ำปีกำรศึกษำ หรือกำรประชุมชี้แจงนโยบำยเร่งด่วนของสถำนศึกษำ หรือนโยบำยที่ส ำคัญ   
ที่จะต้องด ำเนินกำร แก่ ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

4. กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ   
5. กำรเข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน  ณ  ที่ว่ำกำรอ ำเภอหำดใหญ่ และ จังหวัดสงขลำ   
6. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
7. โครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  และกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำร 

ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2559 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ ได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนวิชำกำร  และกำร 

บริหำรกำรศึกษำ  โดยได้เข้ำร่วมกำรประชุมและสัมมนำทั้งของหน่วยงำนต้นสังกัด  และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับภำระกิจกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล  
กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   ดังนี้ 
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 ๑)  ด้ ำนกำรเพ่ิมปริมำณผู้ เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
       ๑.๑)  เพ่ิมปริมำณผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. 
       ๑.2)  จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับพ้ืนที่และภำพรวมตำมควำมต้องกำรในแต่ละสำขำ เช่น  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวส. หลักสูตรเทคนิคกำรจัดกำรพลังงำน 
       ๑.3)  เปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำเรียนสำยอำชีพด้วยระบบโควตำ  
       ๑.4)  เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีส่วนส ำคัญต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศึกษำในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
 ๒)  ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
     ๒.๑) จัดอำชีวศึกษำครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย  
     ๒.๒) จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ 

กรุงเทพมหำนคร รวม ๑๙ สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ ๑ แห่ง จ ำนวน       
๔ แห่ง โดยวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ ได้สังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

     ๒.3) มุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
สำขำที่เป็นนโยบำยรัฐบำล และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรจัด
อำชีวศึกษำเฉพำะทำง อำทิ เทคโนโลยีปิโตรเลียม เทคโนโลยีระบบเสียง 

     ๒.4) สนับสนุนให้หน่วยงำน/องค์กรร่วมจัดอำชีวศึกษำ ซึ่งได้แก่ สถำนประกอบกำร  
     ๒.5) เพ่ิมช่องทำงกำรเรียนอำชีวศึกษำด้วยเครือข่ำยวิทยุเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำ 

อำชีพ (R-radio network)  
๓)  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
     ๓.๑)  ระดับสถำนศึกษำ และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร 

พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำโดย  
          - พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM, Project Based Learning,  

Authentic  Assessment, กำรเพ่ิมพูนทักษะประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/สถำนกำรณ์
จริง อำทิ Fix It Center  

          - พัฒนำระบบนิเทศ กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกครูรุ่นพี่ 
สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภำยใน)  

          - สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยใน สนับสนุนให้ทุกวิทยำลัย    
ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินระดับสำกล  

          - ใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนควำมพร้อมในด้ำน Hardware  
สื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น ใช้ ICT เรียนภำษำอังกฤษ Online English Discovery   

          - จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ  มีขีด 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และ
กำรประเมินระดับห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม/ 
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สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็นผู้ประกอบกำร  พัฒนำทักษะกำรคิดบนพื้นฐำน Competency Based   
Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำน
พฤติกรรมและกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ อำทิ ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไขกำรทะเลำะ
วิวำท  

๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคม ASEAN โดยกำรเพ่ิมจ ำนวน Mini English  
Program (MEP)  
         ๔)  ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

๔.๑) ด้ำนบริหำรทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ได้แก่ RMS, E-office และ Data based รวมทั้งกำรปรับภำพลักษณ์เชิงบวก 

๔.๒) ด้ำนงบประมำณ ใช้แนวทำง Strategic Performance, Based Budgeting :  
SPBB และ Formula Funding โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ควำมเสมอภำค และ
ตำมนโยบำย, กำรกระจำยอ ำนำจจัดซื้อจัดจ้ำง, จัดหำงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำจ้ำงครูให้
เพียงพอ  

๔.๓) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สร้ำงเครือข่ำยครู/สมำคมวิชำชีพ จัดหำลูกจ้ำง พนักงำน 
รำชกำรใหเ้พียงพอ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

๔.๔) ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำ  
กำรจัดอำชีวศึกษำ ดังนี้  

       -  องค์กำร/สมำคมวิชำชีพ  สภำอุตสำหกรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สถำบัน 
คีนันแห่งเอเชีย  สถำนประกอบกำร ในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน ฯลฯ 

       -  ประเทศเพ่ือนบ้ำน ประเทศในกลุ่มอำเซียน  ได้แก่ ประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ 
2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ได้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ    

ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 
3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ได้จัดกำรประชุมประจ ำเดือน ประจ ำภำคเรียน และประจ ำ   

ปีกำรศึกษำ หรือกำรประชุมชี้แจงนโยบำยเร่งด่วนของสถำนศึกษำ หรือนโยบำยที่ ส ำคัญ  
ที่จะต้องด ำเนินกำร แก่ ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

4. กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจง และรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้กับผู้ปกครอง ทรำบ 

5. กำรเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยนอก ณ เทศบำลเมืองคอหงส์และรำยงำนผลกำร 
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ให้หน่วยงำนอื่นๆ  ทรำบ 

6. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2561-2565)  โดย 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
สถำนประกอบกำร  ผู้น ำชุมชน  มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 

7. โครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  และกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำร 
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
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8. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำไดเ้ตรียมกำรวำงแผนลงนำมควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำกับกลุ่ม 
ประเทศอำเซียน คือ สถำนศึกษำ Kolej Vokasional Kangar  และ Kolej Vokasional Langkawi 
ประเทศมำเลเซีย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมำก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
1. นโยบำยกำรรับนักเรียนนักศึกษำ สถำนศึกษำสำมำรถรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำเรียนได้

เกินเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
2. เป็นสถำนศึกษำเฉพำะทำงด้ำนปิโตรเลียม 

จุดที่ควรพัฒนา -    

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 ประเด็นการประเมิน 1 
   สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดท ำข้อมูลบุคลำกร 
 2. ด ำเนินกำรจัดหำบุคลำกรโดยกำรสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน กำรขออัตรำก ำลังใหม่ และ
ขอทดแทนอัตรำที่ย้ำยออก เกษียณอำยุรำชกำร 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. มีเอกสำรเกี่ยวกับจ ำนวนครูและบุคลำกร 
 2. มีจ ำนวนครูเพียงพอกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และได้มำตรฐำนตำมจ ำนวนชั่วโมงกำร
ปฏิบัติงำน โดยมีอัตรำก ำลังของครูเทียบกับผู้เรียนเป็น 1 : 23.34 (เกณฑ์ คือ 1 : 30)  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 2 
   สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน เป็นผู้ที่จบ
กำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดผู้สอนให้สอนตรงกับสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ โดยกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนของ
แผนกวิชำและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ครูสอนตรงตำมสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำทุกคน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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 ประเด็นการประเมิน 3 
   สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ ฝึกอบรม 
ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 
10 ชั่วโมงต่อปี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้ฝึกอบรม เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพ และฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. มีครูผู้สอนได้รับกำรฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร ไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี จ ำนวน 181 คน จำกครู
ทั้งหมด 220 คน คิดเป็นร้อยละ 82.27 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 4 
   สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 
2551 แล้วแต่กรณี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ นักกำรภำรโรง ยำมรักษำกำรณ์ 
พนักงำนขับรถ ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ตรงกับต ำแหน่งและเพียงพอกับภำระงำนใน
ฝ่ำยต่ำง ๆ 
 2. ก ำกับติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุก ๆ ปี 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

- เจ้ำหน้ำที ่  จ ำนวน  49 คน 
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  10 คน 
- นักกำรภำรโรง จ ำนวน  20 คน 
- ยำมรักษำกำรณ์ จ ำนวน     5 คน 
- พนักงำนขับรถ จ ำนวน    2 คน 

รวม  86 คน 
    คิดเป็นอัตราส่วนบุคลากรต่อครู 1 : 2.56 
 2. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกปีกำรศึกษำ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 5 
  สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร
ประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำก
หน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้บริกำรวิชำชีพและวิชำชีพกับชุมชน 
องค์กรและหน่วยงำนอื่น ๆ อยู่เสมอ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. มีจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้
ควำมสำมำรถจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก จ ำนวน 21 คน จำกครูและบุคลำกรทั้งหมด 
จ ำนวน  291 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
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 จุดเด่น 
           1. สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสำขำวิชำ 
  2. สถำนศึกษำมีจ ำนวนครูผู้สอนเพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำและตรงกับสำขำวิชำ  

 จุดที่ควรพัฒนา - 

           ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 1. สถำนศึกษำควรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำผลงำนเพื่อเพ่ิมวิทยฐำนะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน 

โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559  โดยกำรมีส่วนร่วม
ทุกภำคส่วนของสถำนศึกษำและผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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ประเด็นการประเมิน 2 
  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ            

ร้อยละ 20 ของงบด ำเนินกำร 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบด าเนินการ ชื่อแผนกวิชา/สาขาวิชา จ านวนเงิน (บาท) 

32,768,370.05 สำขำวิชำเครื่องกล 553,346.- 
 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 413,811.- 
 สำขำวิชำเทคนิคกำรเชื่อมและผลิต 390,901.- 
 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 459,279.- 
 สำขำวิชำเครื่องท ำควำมเย็นฯ 100,650.- 
 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 550,984.- 
 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 284,899.20 
 สำขำวิชำช่ำงโยธำ 239,710.53 
 สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน 183,074.- 
 สำขำวิชำช่ำงส ำรวจ 179,879.- 
 สำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม 162,194.50 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 141,371.- 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 122,000.- 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรบันเทิง 117,482.60 
 สำขำวิชำเทคนิคบริหำรกำรจัดกำรพลังงำน 99,704.- 
 สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์ 299,998.60 
 สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 89,956.- 
 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 1,318,360.- 
 ค่ำหนังสือเรียน 5,851,809.15 

รวม 11,559,409.58 
 
 

คิดเป็นร้อยละ   =   
05.370,768,32

58.409,559,11 x 100 

  =  35.28 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำจ่ำยเงินค่ำวัสดุฝึกนักเรียนนักศึกษำ เป็นเงิน 11,559,409.58 คิดเป็น 
ร้อยละ 35.28 ของงบด ำเนินกำร 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำร

วิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบด าเนินการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
32,768,370.05 โครงกำร Fix It Center 923,372.14 
 โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชนตำม

มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำล
ทั่วประเทศ 

1,528,000.- 

รวม 2,451,372.14 
 

คิดเป็นร้อยละ   =   
05.370,768,32

14.372,451,2 x 100 

  =  7.48 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำจ่ำยเงินโครงกำร Fix It Center เป็นเงิน 2,451,372.14 บำท คิดเป็น          
ร้อยละ 7.48 ของงบด ำเนินกำร 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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ประเด็นการประเมิน 4 
  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำ กำรประกวด กำรแสดงโครงกำร

พัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
ด ำเนินกำร 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบด าเนินการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
32,768,370.05 โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ        

คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
281,573.15 

 โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนเทคนิคพลังงำน 7,000.- 
 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพ่ือเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศ

นักศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงทุนปัญญำชำติ 
90,000.- 

 โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 15,000.- 
 โครงกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และน ำเสนอ

โครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับสถำนศึกษำ 
30,000.- 

 โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนปิโตรเลียม 2016 20,000.- 
 โครงกำรอบรมสัมมนำควำมรู้ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.- 
 โครงกำรคัดเลือกนักเรียนนักศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน 10,000.- 
 โครงกำรศึกษำดูงำน 6,900.- 
 โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรและแหล่งกำรเรียนรู้

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 
20,000.- 

 โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 10,000.- 
 โครงกำรยกระดับอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล ครั้งที่ 1 296,730.- 
 โครงกำรยกระดับอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล ครั้งที่ 2 182,000.- 
 โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 22,205.- 
 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 470,000.- 
 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

ด้วยคุณภำพและมำตรฐำนสำกลของ CPSC 
149,185.- 

 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำ
ในต่ำงประเทศ 

90,000.- 

 โครงกำรส่ งเสริมกำรประกอบอำชีพ อิสระในกลุ่ มผู้ เรียน
อำชีวศึกษำ 

40,000.- 

รวม 1,760,593.15 

คิดเป็นร้อยละ =   
05.370,768,32

15.593,760,1 x 100 

  =    5.37  
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำ เป็นเงิน 1,760,593.15 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.37        
ของงบด ำเนินกำร 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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ประเด็นการประเมิน 5 

   สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน 
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำร
ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 
   การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบด าเนินการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
32,768,370.05 โครงกำรส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 6,300.- 
 โครงกำรสร้ำงนักกีฬำอำชีวศึกษำ 63,840.- 
 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีสถำนศึกษำ 70,000.- 
 โครงกำรปฐมนิเทศ-ค่ำยสัมพันธ์และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษำใหม ่
900.- 

 โครงกำรปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
นักศึกษำ 

18,700.- 

 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 87,978.- 
 โครงกำรพัฒนำวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 94,160.- 
 โครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน กีฬำระดับ อศจ.,อศภ. และระดับชำติ  

ปีกำรศึกษำ 2559 
140,000.- 

 โครงกำรจัดกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพ ชมรมวิชำชีพและชมรมอิสระ 421,348.- 
 โครงกำรประดับแถบสำมสี พร้อมเข้ำประจ ำกองและอยู่ค่ำยพักแรม 220,000.- 
 โครงกำรเชิดชูเกียรติและพัฒนำนักเรียนนักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนดี 15,000.- 
 โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.- 
 โครงกำรไหว้พระใหญ่ประจ ำเมือง 10,000.- 
 โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำ 100,000.- 
 โครงกำรอบรมสัมมนำนักศึกษำท่ีกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 2,925.- 
 โครงกำรกิจกรรมรักกำรอ่ำน 4,998.- 
 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ อศจ.สงขลำ ระดับภำคใต้และ

ระดับชำติ 
36,778.85 

 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษจำกสื่อ ภำพยนตร์ เพื่อกำรเรียนรู้ 15,751.- 
 โครงกำรศูนย์บ่มเพำะ 40,000.- 
 โครงกำรเครือข่ำยผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำด้ำนคหกรรมและศิลปกรรม

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
50,000.- 

 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ Cloud Classroom 226,075.- 
 โครงกำรอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิด

สร้ำงสรรค ์
16,400.- 

 โครงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน 8,395.- 
รวม 1,659,548.85 
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คิดเป็นร้อยละ =   
05.370,768,32

85.548,659,1 x 100 

  =  5.06  
 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริม
กำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน 1,659,548.85 คิดเป็นร้อยละ 5.06 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 จุดเด่น 
           1. สถำนศึกษำสำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนดไว้ครบทุกด้ำน
ทุกประเด็น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
          1. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่ล่ำช้ำ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. สร้ำงควำมตระหนักในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ 
                   ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1 
  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด 

เรียบร้อย สวยงำมและปลอดภัย 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. เสนอโครงกำร พร้อมขออนุมัติจัดท ำโครงกำร 
 2. จัดท ำค ำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 3. ปฏิบัติกำรตำมโครงกำร จ ำนวน 13 โครงกำร 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ บ ำรุงอำคำรสถำนที่ ให้มีควำมสะอำดเรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
 2. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 3. จัดท ำรูปเล่มเสนอสถำนศึกษำ 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
   สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ดูแล กำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 

ศูนย์วิทยบริกำร และอ่ืน ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแล ควำมเรียบร้อยให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลบ ำรุงรักษำให้มีสภำพพร้อมใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลควำมสะอำด เรียบร้อย 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 2. ประเมินควำมพึงพอใจ 
 3. จัดท ำรูปเล่ม รำยงำนผลต่อสถำนศึกษำ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
   สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ดูแล ในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม 

เพียงพอและมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. แผนกวิชำได้ก ำหนดโครงกำร ด้ำนครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ในแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. แผนกวิชำต่ำง ๆ สำมำรถมีครุภัณฑ์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียนนักศึกษำ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลอย่ำง

น้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก 
(2) มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน 
(3) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ำย 
(4) มีฐำนข้อมูล มีกำร Update เป็นปัจจุบัน  
(5) มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรจัดกำรในกำรป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและ
ภำยนอก ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล กำรส ำรองข้อมูลและกำรป้องกันไวรัส 
 2. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบฐำนข้อมูล กำรก ำหนดสิทธิเข้ำถึงฐำนข้อมูลของแต่ละงำน ติดตั้ง
โปรแกรมไวรัสให้กับเครือข่ำยลูก ในกำรป้องกันข้อมูลหรือส ำรองข้อมูล 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลมีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น จำกกำรบุกรุกจำกภำยนอก โดยมี
กำรก ำหนดสิทธิของผู้ใช้อย่ำงชัดเจน  เช่น มีกำรป้องกันไวรัสในเครือข่ำยลูก เพ่ือไม่ให้เกิดควำม
เสียหำยกับข้อมูล อีกท้ังมีกำรส ำรองข้อมูลไว้อีกทำงหนึ่งด้วย 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
  สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์

จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2559 
     1.1 โครงกำรจัดท ำข่ำวสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
     1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ V-COP 
 2. ขออนุมัติโครงกำร 
 3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 4. กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนต่อสถำนศึกษำ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. โครงกำรจัดท ำเล่มสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 2. โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ V-COP ได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อย 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
           1. มีระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีทันสมัยและเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว 
 2. ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำมีควำมสวยงำมและสะอำด 

 จุดที่ควรพัฒนา   
           1. ด้ำนอำคำรสถำนที่ อำคำรเรียนและครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 1 
   สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม 
ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ กับวิทยำลัยชุมชนสงขลำ 
 2. โครงกำรควำมร่วมมือสู่โลกอำชีพอำเซียน 
 3. โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. บันทึกควำมร่วมมือ 
 2. สรุปงบประมำณที่ด ำเนินกำรในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 2 
   สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่ร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดู
งำนของผู้เรียน ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง  ต่อผู้เรียน 
ไม่เกิน 40 คน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำได้มีกำรจัดท ำ MOU และมีควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร จ ำนวน        
432 แห่ง 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. นักเรียนนักศึกษำได้ไปฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร จ ำนวน       
432 แห่ง 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
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 ประเด็นการประเมิน 3 
   สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำ
งำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. หนังสือเชิญวิทยำกรของแผนกวิชำช่ำงส ำรวจ 
 2. หนังสือเชิญวิทยำกรของแผนกวิชำเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน 
 3. หนังสือเชิญวิทยำกรของแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

4. หนังสือเชิญวิทยำกรของแผนกวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
5. หนังสือเชิญวิทยำกรของแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำได้เชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้ จ ำนวน 20 คน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 4 
   สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. สถำนศึกษำได้จัดมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนนักศึกษำ จ ำนวนประมำณ 150 คน 
โดยมีรำยละเอียด (เอกสำรดังแนบ) 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 50 ทุน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร  

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 
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 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. หนังสือเข้ำขอบริจำคเครื่องยนต์จำกบริษัท เบเกอร์ ฮิวจ์ สงขลำ จ ำกัด 
 2. หนังสือเข้ำขอบริจำคสื่อกำรเรียนกำรสอน จำกบริษัท เอ.พี.ฮอนด้ำ จ ำกัด 
 3. หนังสือเข้ำขอบริจำคอุปกรณ์สื่อกำรสอนจำกโครงกำร Chevron Enjoy Science 
สถำบันคีนันแห่งเอเซีย 
 4. หนังสือเข้ำขอบริจำคเครื่องมือพิเศษกล่องบรรจุ  จำกบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส   
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 5. หนังสือเข้ำขอบริจำคอุปกรณ์ชุดฝึกจำกบริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
 6. หนังสือเข้ำขอบริจำคเครื่องเสียง จำกศิษย์เก่ำช่ำงยนต์ รุ่น 2527 
 7. หนังสือเข้ำ ขอมอบรถยนต์ เซพโรเลต รุ่น CAPTIVA 2.0D A/T สี ACK SAPPHIRE จำก
บริษัทเจทเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จ ำกัด และ บริษัท เซฟโรเลตเซลล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. หนังสือขอขอบคุณให้กับหน่วยงำน องค์กร บริษัท ที่ได้บริจำคสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ
กำรเรียนกำรสอน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
           1. สถำนศึกษำมีกำรเตรียมกำรจัดท ำควำมร่วมมือกับชุมชน  

 จุดที่ควรพัฒนา  - 

           ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. สถำนศึกษำจะต้องท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศให้ได้เพ่ิมมำกขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ ตำมหลักสูตร

และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดท ำโครงกำรสอนทุกภำคเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 2. จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกภำคเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ครูทุกคนได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรสอนทุกรำยวิชำ 
 2. ครูทุกคนได้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำที่สอน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. มีกำรบันทึกหลังกำรสอนทุกรำยวิชำ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

 



-48- 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและกำร

ประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ส่งเสริมให้ครูสอนซ่อมเสริม 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1 ท ำให้นักเรียนนักศึกษำมีผลกำรเรียนผ่ำนกำรวัดและประเมินผล 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู       

ทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศทีส่ถำนศึกษำแต่งตั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกคณะกรรมกำร 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
   สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
รำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) กำรระบุปัญหำ 
  (2) กำรระบุวัตถุประสงค์ 
  (3) วิธีกำรด ำเนินกำร 
  (4) กำรเก็บข้อมูล 
  (5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภำคเรียนละ 1 รำยวิชำ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ครูทุกคนด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนละ 1 รำยวิชำ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 จุดเด่น 

 1. ครูผู้สอนทุกคนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ครบทุกคนและ
ทุกรำยวิชำ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลนักเรียนนักศึกษำไปใช้เพ่ือพัฒนำนักเรียน
นักศึกษำให้มีคุณภำพต่อไป 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. จัดโครงกำรพัฒนำผู้เรียนโดยน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูที่ปรึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
 2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1 
จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน สื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำ
ผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 
 5. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 
ปี ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรำยวิชำ 
 2. ครูพัฒนำรำยวิชำ จ ำนวน 4 รำยวิชำ 
 3. สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนสื่อกำรสอน  ก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำ
ผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรมีครูพัฒนำรำยวิชำ จ ำนวน 4 รำยวิชำ 
 2. หลักสูตร ค ำอธิบำยรำยวิชำได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 4 รำยวิชำ 
 3. ครูมีสื่อกำรสอน ครบถ้วนทั้ง 4 รำยวิชำ 
 4. ครูได้น ำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำทั้ง 4 รำยวิชำ ให้มีควำมทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
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 จุดเด่น 
           1. ครูได้พัฒนำรำยวิชำโดยปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำ เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
          1. ควรมีกำรพัฒนำรำยวิชำให้ครบทุกสำขำงำน ไม่เกิน 3 ปี 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. สถำนศึกษำควรมีรำยวิชำที่พัฒนำ ครบทุกสำขำงำนไม่เกิน 3 ปี โดยมีกำรจัดอบรมให้ครู
อย่ำงเป็นระบบและติดตำมผลกำรพัฒนำด้วย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำน

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง จ ำนวน 4 
สำขำงำน คือ สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ สำขำงำนบ ำรุงรักษำระบบ
จ ำหน่ำยและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสำขำงำนเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จ ำนวนนักเรียน ระดับ ปวช. ทั้งหมด 3,532 คน ไม่ได้จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
คิดเป็นร้อยละ 0 
 2. จ ำนวนนักศึกษำ ระดับ ปวส. ทั้งหมด 1,723 คน มีนักศึกษำระบบทวิภำคี จ ำนวน
ทั้งหมด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ของนักศึกษำ ระดับ ปวส.ทั้งหมด 
 3. รวมจ ำนวนนักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษำ ระดับ ปวส. 5,255 คน นักศึกษำระบบ
ทวิภำคีท้ังหมด จ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 3.196 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพใน

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 
1 ครั้ง 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. นักเรียนนักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพตำมแผนกำรเรียนของแต่ละสำขำงำน 
ครบตำมหลักสูตร 
 2. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกทักษะวิชำชีพ (ฝึกงำน) 
 3. สถำนศึกษำได้มอบหมำยให้ครูไปรำชกำรเพ่ือนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ทักษะ
วิชำชีพ ภำคเรียนที่ 1/2559 ภำคเรียนที่ 2/2559 และภำคฤดูร้อน 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. บันทึกสรุปจ ำนวนนักศึกษำและสถำนประกอบกำรออกฝึกงำน ในปีกำรศึกษำ 2559 
 2. บันทึกสรุปโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน 
 3. บันทึกรำยงำนสรุปกำรนิเทศ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่

สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดแผนกำรเรียนให้นักเรียนนักศึกษำทุกคนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ต้องผ่ำนวิชำ
โครงกำร 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. นักเรียนนักศึกษำได้ผ่ำนวิชำโครงกำร โดยท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
สำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ 
น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
  สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน

กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียบครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2559 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 99.06 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
   สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559 
 2. กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2559 
 3. กำรแข่งขันประกวดสื่อผสมยุคดิจิตอล  
 4. กำรแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 4  
 5. กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร BIS FBA Contest ครั้งที่ 3  
 6. กำรแข่งขันประกวดเสนอโครงกำรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ อุดมศึกษำ 
 7. กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ระดับชำติ  
 8. ประชำรัฐร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ  
 9. Fix it Center ระหว่ำงวันที่ 25 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2559 
 10. ร่วมกิจกรรมเทศบำลเมืองคอหงส์พบประชำชน วันที่ 18 มีนำคม 2560 
 11. ร่วมกิจกรรมเทศบำลต ำบลคลองแหพบประชำชน วันที่ 9 กันยำยน 2559 
 12. ร่วมกิจกรรมสัญจร วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560  
 13. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม วันที่ 8 ธนัวำคม 2559 
 14. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม วันที่ 14-15 ธันวำคม 2559  
 15. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ วันที่ 14-21 มกรำคม 2560  
 16. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ วันที่ 22-28 มกรำคม 2560  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนนักศึกษำจ ำนวน  50 คน 
 2. กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 22 คน 
 3. กำรแข่งขันประกวดสื่อผสมยุคดิจิตอล นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 4 คน 
 4. กำรแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 4 นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 1 คน 
 5. กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร BIS FBA Contest ครั้งที่ 3 นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 3 คน 
 6. กำรแข่งขันประกวดเสนอโครงกำรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ อุดมศึกษำ นักเรียน
นักศึกษำ จ ำนวน 13 คน 
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 7. กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ระดับชำติ นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 2 คน 
 8. ประชำรัฐร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 8 คน 
 9. Fix it Center ระหว่ำงวันที่ 25 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2559 นักเรียนนักศึกษำ 
จ ำนวน 20 คน 
 10. ร่วมกิจกรรมเทศบำลเมืองคอหงส์พบประชำชน วันที่ 18 มีนำคม 2560 นักเรียน
นักศึกษำ จ ำนวน 3 คน 
 11. ร่วมกิจกรรมเทศบำลต ำบลคลองแหพบประชำชน วันที่ 9 กันยำยน 2559 นักเรียน
นักศึกษำ จ ำนวน 7 คน 
 12. ร่วมกิจกรรมสัญจร วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 8 คน 
 13. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม วันที่ 8 ธนัวำคม 2559 นักเรียน
นักศึกษำ จ ำนวน 9 คน 
 14. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม วันที่ 14-15 ธันวำคม 2559 นักเรียน
นักศึกษำ จ ำนวน 14 คน 
 15. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ วันที่ 14-21 มกรำคม 2560 
นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 25 คน 
 16. Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ วันที่ 22-28 มกรำคม 2560 
นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 85 คน 
       จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมทั้งหมด  274 คน 
       จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  5,255 คน 
       คิดเป็นร้อยละ    5.23 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้รับรำงวัลและประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนภำยนอกและได้รับรำงวัล

ระดับประเทศ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนระบบทวิภำคีให้ครบทุกสำขำวิชำ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. พัฒนำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 1 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 

ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่  
น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม ด้ำนกำรรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ในแผนปฏิบัติ
กำร ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม องค์กำรนักวิชำชีพฯ ชมรมวิชำชีพ และชมรมอิสระ ประจ ำปี
งบประมำณ ให้ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษำท้ังสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมไหว้ครู 
    1.2 กิจกรรมเลือกตั้งคณะองค์กำรนักวิชำชีพฯ 
    1.3 กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 
    1.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
    1.5 กิจกรรมวันสถำปนำวิทยำลัย 
    1.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งขำติ 
 2. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
 3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ตำมแผนปฏิบัติกำรทั้ง 2 ส่วน โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    3.1 ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
    3.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินผล 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
    3.4 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    3.5 จัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 5. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่อสถำนศึกษำ 
 
 
 
 



-58- 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
            สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และได้ก ำกับผู้ เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ  
1 กิจกรรม เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 2 
   สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 
5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1 ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแผนปฏิบัติกำร ด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม องค์กำรนักวิชำชีพฯ ชมรมวิชำชีพ และชมรมอิสระ ประจ ำปีงบประมำณ ให้
ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษำท้ังสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่ำ 
    1.2 กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน 
    1.3 กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
    1.4 กิจกรรมเก็บขยะหำดชลำทัศน์ 
    1.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 
 2. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 3. จัดกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำมแผนปฏิบัติกำรทั้ง 2 ส่วน โดยมีขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
    3.1 ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
    3.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินผล 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
    3.4 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    3.5 จัดกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 5. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่อสถำนศึกษำ 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
            สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม 
และได้ก ำกับผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม  เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 3 
      สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร  
 ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ในแผนปฏิบัติกำร ด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม องค์กำรนักวิชำชีพฯ ชมรมวิชำชีพ และชมรมอิสระ ประจ ำปีงบประมำณ  
ให้ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษำท้ังสถำนศึกษำ  ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับชำติ 
    1.2 กิจกรรม HTC Music Aword 
    1.3 กิจกรรมพัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
    1.4 กิจกรรมกีฬำประจ ำแผนก 
    1.5 กิจกรรมมหกรรมวิชำกำรเทคนิคหำดใหญ่ “Excellent Model School” 
 2. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
 3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรทั้ง 2 ส่วน โดยมีขั้นตอน
กำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    3.1 ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
    3.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินผล 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
    3.4 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    3.5 จัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 5. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่อสถำนศึกษำ 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ  
5 กิจกรรม และได้ก ำกับผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม เป็นไปตำมประเด็น
กำรประเมิน 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 4 
   สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่ วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม ด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแผนปฏิบัติกำร ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม องค์กำรนักวิชำชีพ ชมรมวิชำชีพ และชมรม
อิสระ ประจ ำปีงบประมำณ ให้ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษำทั้งสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม 
ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
    1.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม Big Cleaning  Day 
       1.3 กิจกรรมศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4 กิจกรรมอำสำสมัครจรำจร 
    1.5 กิจกรรมจัดบอร์ดควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำม
แผนปฏิบัติกำรทั้ง 2 ส่วน โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    3.1 ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
    3.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินผล 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
    3.4 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    3.5 จัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 5. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่อสถำนศึกษำ 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และได้ก ำกับผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ  
1 กิจกรรม เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมิน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 ประเด็นการประเมิน 5 
    สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ  
5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ
หรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ในแผนปฏิบัติกำร ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมฯ ประจ ำปีงบประมำณ
ให้ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษำท้ังสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรม Fix It Center 
    1.2 กิจกรรมอำชีวะอำสำ 
    1.3 กิจกรรมยุวชนประกันภัย 
    1.4 กิจกรรมอำสำสมัครจรำจร 
    1.5 กิจกรรมมหกรรมวิชำกำรเทคนิคหำดใหญ่ “Excellent Model School” 
 2. ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ตำมแผนปฏิบัติกำรทั้ง 2 ส่วน โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    3.1 ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
    3.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินผล 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
    3.4 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    3.5 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 5. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่อสถำนศึกษำ 

 



-62- 

 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำร
วิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และได้ก ำกับผู้เรียนแต่ละ
คนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมิน  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
           1. สถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ควำมหลำกหลำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
          1. กำรก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องจำกเป็นสถำนศึกษำขนำดใหญ่มำก 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          1. ให้แผนกวิชำก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 2. สร้ำงกลยุทธิ์ในกำรดึงดูดให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ 
 สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
 2. สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 4. สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 5. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำโดยยึดตำมเกณฑ์ชี้วัดของกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
 2. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมและนิเทศผู้รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำนตัวบ่งชี้ 
 3. สถำนศึกษำน ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพมำจัดท ำแผนพัฒนำวิทยำลัย 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 
 2. สถำนศึกษำมีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
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จุดเด่น 
1. สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ที่น ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกมำ

ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องและทันสมัย 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ควรมีกำรให้ควำมรู้บุคลำกรทุกคนเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
   ร้อยละของจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบกับจ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ไม่ มี กำรประเมิน  เนื่ องจำกเป็ นกำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรอำชี วศึกษำระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เป็นปีแรก จึงไม่มีข้อมูล
กำรเปรียบเทียบ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมของต ำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก ำหนดผลกำรประเมินตั้งแต่

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบให้คะแนน 5.00 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมำก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  - 

จุดที่ควรพัฒนา  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 

 

 

 
 



-65- 
 
 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูล
ย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
2558 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม่
พัฒ

นา
 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ค่าคะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อ 
                  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                  เทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

- 3 
พอใช้ 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนิน 
                  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม 
                  แนวทำงสถำนศึกษำคุณภำพ 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนิน 
                 กำรตำมนโยบำยส ำคัญของ 
                 หนว่ยงำนต้นสังกัด 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำร 
                  จัดกำรด้ำนบุคลำกร 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำร 
                  จัดกำรด้ำนกำรเงิน 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกรบริหำร 
                  จัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  
                  ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน 
                  ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำน 
                  ควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำร 
                  จัดกำรศึกษำ 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียน 
                 กำรสอนรำยวิชำ 

- 4 
ดี 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำ 
                 หรือกลุ่มวิชำ 

- 4 
ดี 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ - 4 
ดี 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรม 
                  เสริมหลักสูตร 

- 5 
ดีมำก 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร 
                  ประกันคุณภำพ 

- 5 
ดีมำก 

- - 



5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมำก 
มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมำก 
มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 - - 

5.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ดีมำก”  จ ำนวน 9 ตัวบ่งชี ้
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ดี”   จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “พอใช้”  จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ต้องปรับปรุง” จ ำนวน  - ตัวบ่งชี้ 
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภำพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ ำนวน  - ตัวบ่งชี้ 

5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ที่ส่งผลให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 
                    สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถำนประกอบกำร 
และหน่วยงำนภำยนอก ท ำให้สถำนศึกษำ สำมำรถรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำเรียนได้ตำมแผนกำรรับ
นักเรียน (จ ำนวนนักเรียนได้ตำมเป้ำ) 
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 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำไม่เป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกัน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 
                    ตำมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 เรื่อง ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ ซึ่งสถำนศึกษำจะต้อง
ปรับปรุงให้นักเรียนนักศึกษำได้เรียนจบหลักสูตรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด คือ ปวช. 3 ปี , ปวส. 2 ปี 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (กำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ) 
                    พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้จบกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
                    (เพ่ือให้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ควรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำที่ต้องพัฒนำเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
          พัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงของแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 5 ปี (2561-2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


