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ฉบบัเผยแพร ่

วทิยาลยัการอาชีพไชยา 

สถานศึกษารางวลัพระราชทาน พ.ศ.  ๒๕๔๘ , ๒๕๕๑ , ๒๕๕๕ 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



ข 
 

คํานํา 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย ระบบ หลักเกณฑและ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๒  “ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา และ

ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา 

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน และ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไวในมาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษาจัดให มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนระบบท่ี

สรางความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษามีความรู 

ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและตามท่ีสังคมคาดหวัง 

 เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพไชยา (ฉบับเผยแพร) ฉบับนี้  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน การศึกษาศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๙ มาตรฐาน ๔๐ 

ตัวบงชี้  และสวนท่ี ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ โดยไดสรุปสาระท่ีสําคัญเพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ตามกฎกระทรวงขอ ๖ 

       

                                                                                        

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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สารบญั 

                 

  หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

ตอนท่ี ๑   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ๑ 

ตอนท่ี ๒   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๗ 

ตอนท่ี ๓   สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ๑๘ 
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ตอนที ่๑ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 



๒ 
 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

๑. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

  

    ๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 

           วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ในโอกาสครบรอบ  

๑๐๐ ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงท่ีดินสาธารณะบริเวณ      

บานดอนหลวง จํานวน ๔๙ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา เพ่ือเปนสถานท่ีจัดตั้งวิทยาลัยฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถ่ิน และได

เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา  ๒๕๓๗ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 

๓ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลป

สวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก 

    ๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 

      วิทยาลัยการาอาชีพไชยา มี ขนาดและท่ีตั้ง ดังนี้ 

           ขนาด  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๔๙ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา 

           ท่ีตั้ง          ตั้งอยูเลขท่ี ๒๒๑ หมูท่ี ๑ ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  

  รหัสไปรษณีย  ๘๔๑๑๐   

  โทรศัพท ๐-๗๗๔๓-๕๓๘๖ , ๐-๗๗๓๑-๐๙๕๔-๕ โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๓ 

  ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  www.cicc.ac.th   

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  chaiya_cec@thaimail.com   

    ๑.๓ ปรัชญาของสถานศึกษา  

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดปรัชญาของสถานศึกษาไว ดังนี้  

          “ปญญาดี  มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย” 

 ปญญาดี  คือ มีความรอบรู มีความฉลาด มีความคิดและมีไหวพริบดี ท่ีเปนผลมาจากการเรียนรู 

 มีคณุธรรม คือ มีความดีงาม มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกตอง 

 นอมนําสังคม คือ นําสังคมไปสูเปาหมายท่ีถูกตองและดีงาม 

 อุดมพลานามัย คือ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง 

    ๑.๔ วิสัยทัศนของสถานศึกษา  

           วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไว ดังนี้   

 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพได  

มาตรฐานสากล” 

 

 

http://www.cicc.ac.th/�


๓ 
 

    ๑.๕ พันธกิจของสถานศึกษา  

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดพันธกิจของสถานศึกษาไว ดังนี้  

          ๑. บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          ๒. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 

๓. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหมีคุณภาพระดับสากล 

๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน  

    ๑.๖ อัตลักษณของสถานศึกษา  

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดอัตลกัษณของสถานศึกษาไว ดังนี้ 

          “วินัยเปนเลิศ รับผิดชอบยอดเยี่ยม เปยมดวยมนุษยสัมพันธ” 

           วินัยเปนเลิศ คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติตาง ๆ อยางเครงครัด 

           รับผิดชอบยอดเยี่ยม คือ การยอมรับผลท้ังท่ีดีหรือไมดีท่ีตนไดกระทําลงไปหรืออยูในความดูแล  

ของตน 

           เปยมดวยมนุษยสัมพันธ คือ การสรางสัมพันธท่ีกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 

    ๑.๗ เปาหมายของสถานศึกษา  

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา ๔ ดาน ดังนี้    

          ๑. ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

          ๒. ดานการพัฒนางานวิชาการ 

          ๓. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

          ๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

                                                                                     

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 

วิทยาลัย การอาชีพไชยา ไดจัดการ ศึกษา ๒  ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )     

เปดสอน จํานวน ๗ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง การบัญชี 

การตลาด และคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน จํานวน ๕ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส การบัญชี และคอมพิวเตอรธุรกิจ นอกจากนั้น

วิทยาลัยการอาชีพไชยายังไดเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๒ รายวิชา   

 

๓. ขอมูลผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 ๓.๑ ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  

       วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีนักเรียนนักศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๘๕๖ คน เปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๖๖๕ คน และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จํานวน ๑๙๑ คน นอกจากนั้นยังมีผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๓๑๕ คน 



๔ 
 

 ๓.๒ ขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

       วิทยาลัยการอาชีพไชยามีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น ๕๘ คน ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน ๔ คน 

ครู จํานวน ๓๕ คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๙ คน 

 

๔. ขอมูลดานงบประมาณ  

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนเงินท้ังสิ้น 

๒๖,๘๑๐,๖๓๓.๕๑ บาท เปนงบดําเนินการ (ยกเวนคาท่ีดิน สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือน

และเงินวิทยฐานะ) เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๖๒๑,๖๓๕.- บาท  

 

๕. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ การจัดการ

อาชีวศึกษา จํานวน ๙ มาตรฐาน ๔๐ ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก จํานวน ๓๖ 

ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน ๒ ตัวบงชี้ ระดับพอใช จํานวน ๑ ตัวบงชี้ ไมมีตัวบงชี้ใดอยูในระดับตองปรับปรุงหรือ

ตองปรับปรุงเรงดวน และไมประเมินผล จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

อาชีวศึกษารับรอง และสวนท่ี ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน

คุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย ๑๐ ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน ๖ ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน ๒ ตัวบงชี้ ระดับพอใช จํานวน ๑ ตัวบงชี้ และไมประเมินผล 

จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

 มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดวย ๗ ตัวบงชี้  

ผลการประเมินอยูในระดับระดับดีมาก จํานวน ๗ ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้  

 มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้   

 มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้  

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๒ ตัวบงชี้   

 มาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๔ ตัวบงชี้   



๕ 
 

 มาตรฐานท่ี ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้   

 มาตรฐานท่ี ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน ๑ ตัวบงชี้   

 มาตรฐานท่ี ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน ๒ ตัวบงชี้  

 มาตรฐานท่ี ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประกอบดวย ๑๐ ตัวบงชี้ ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้  

    ๕.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

          วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสรุปดังนี้ 

 

มาตรฐาน คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

สวนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา    

๑. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๔.๕๖ ดีมาก ไมประเมินผล 

๑ ตัวบงชี้   

(ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖) 

๒. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๕.๐๐ ดีมาก  

๓. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก  

๔. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๕.๐๐ ดีมาก  

๕. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ๕.๐๐ ดีมาก  

๖. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง 

   ไทยและพลโลก   

๕.๐๐ ดีมาก  

๗. ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ๕.๐๐ ดีมาก  

๘. ดานความดีเดนของสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก  

๙. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก  

เฉล่ียรวม สวนท่ี ๑ ๔.๙๕ ดมีาก  

สวนท่ี ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ    

๑๐. ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ๕.๐๐ ดีมาก  

เฉล่ียรวม สวนท่ี ๒ ๕.๐๐ ดมีาก  

เฉล่ียท้ังสถานศึกษา ๔.๙๗ ดมีาก  

 

 



๖ 
 

๖. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

    ๖.๑ จุดเดน คือ  มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ 

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานท่ี ๕ ดาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง

ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก มาตรฐานท่ี ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานท่ี ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ

มาตรฐานท่ี ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่ึงมีผลการประเมินทุกตัวบงชี้อยูในระดับ

ดีมาก 

    ๖.๒ จุดท่ีควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ดังนี้ 

๖.๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 

๗. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

    จากผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ทําใหวิทยาลัย การอาชีพไชยา ทราบขอมูลสภาพ

ปจจุบัน เพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

    ๘.๑ สถานศึกษาจะตองรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเดนไว ใหไดอยางตอเนื่อง ไดแก มาตรฐานท่ี ๒ 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย มาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ

พลโลก มาตรฐานท่ี ๗ ดานการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน มาตรฐานท่ี ๘ ดานความดีเดนของ

สถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานท่ี ๑๐ ดานการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท้ังนี้สถานศึกษาจะตองธํารงรักษาระดับคุณภาพและหาแนวทางหรือกลยุทธในการ

พัฒนาคุณภาพใหดียิ่งๆ ข้ึนไป  

    ๘.๒ สถานศึกษาจะตองนําผลการประเมินตนเองในตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับ พอใชและระดับตองปรับปรุง  มา

วิเคราะห วางแผน และกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีระดับคุณภาพดีข้ึน ดังนี้ 

          ๘.๒.๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานความรูวิชาการ ดานความรูในวิชาชีพ ความรูวิชาภาษาอังกฤษ  

อันจะสงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)  

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่๒ 

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 



๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาวทิยาลยัการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

--------------------------------- 

 

มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๐ ตัวบงช้ี   

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยสะสม 

๒.๐๐ ข้ึนไป 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๘๗.๒๖ 

คาคะแนน ๕.๐๐  
๕ (ดีมาก) 

๑.๒ ระดบัความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ หนวยงาน 

ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผาน

เกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

คาคะแนน ๕.๐๐ 
๕ (ดีมาก) 

๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

 

รอยละ ๓๙.๒๓ 

คาคะแนน ๓.๙๒ 
๔ (ดี) 

๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

 

 

 

รอยละ ๒๖.๗๙ 

คาคะแนน ๒.๖๗ 
๓ (พอใช) 

 

 



๙ 
 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผาน

เกณฑการทดสอบมาตรฐาน

อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 
ไมประเมินผล 

๑.๗ รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเขา 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๖๓.๔๑ 

คาคะแนน ๓.๙๖ 
๔ (ดี) 

๑.๘ รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีไดทํางาน หรือ

ประกอบอาชีพอิสระ หรือ

ศึกษาตอภายใน ๑ ป 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๙๑.๓๖ 

คาคะแนน ๕.๐๐ 
๕ (ดีมาก) 

๑.๙ ระดบัความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ หนวยงาน 

หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา  

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

๑.๑๐ รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 

ดีมาก รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ ๔.๕๖ (ดีมาก) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๗ ตัวบงช้ี     

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช

และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง

กับความตองการของสถาน

ประกอบการ หรือประชาคม

อาเซียน 

ดีมาก ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) , (๕) 

ดี ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) 

พอใช ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) , (๓)  

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตาม (๑) , (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม (๑)  

ปฏิบัติตาม (๑) , 

(๒) , (๓) , (๔) , 

(๕) 

 

๕ (ดีมาก) 

๒.๒ ระดับคุณภาพในการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

๒.๓ ระดับคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัด

และประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๒.๕ ระดับคุณภาพในการ

ฝกงาน 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๒.๖ ระดับคุณภาพในการ

จัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ   

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๒.๗ รอยละของผูเรียนท่ีได

เรียนรูจากประสบการณจริง   

ดีมาก รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๒ ๕.๐๐ (ดีมาก) 
 



๑๑ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน ๑๒ ตัวบงช้ี     
 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๓.๑ ระดับคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๒ ระดับคุณภาพในการ

จัดทําแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑) - (๕) ๕ (ดีมาก) 

๓.๓ ระดับคุณภาพในการ

พัฒนาสถานศึกษาตาม       

อัตลกัษณ 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑) - (๕) ๕ (ดีมาก) 

๓.๔ ระดับคุณภาพในการ

บริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๕ ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๖ ระดับคุณภาพในการ

บริหารความเสี่ยง 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) - (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑) - (๕) ๕ (ดีมาก) 

๓.๗ ระดับคุณภาพในการ

จัดระบบดูแลผูเรียน 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

 

 

 



๑๒ 
 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๓.๘ ระดับคุณภาพในการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 

และภมูทิศันของสถานศึกษา

และการใชอาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ    

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  
ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๙ ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการ

บริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ ๕.๐๐ (ดีมาก) 

 

มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตัวบงช้ี     

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๔.๑ ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๔ ๕.๐๐ (ดีมาก) 



๑๓ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  จํานวน ๒ ตัวบงช้ี     

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยของผูเรียน 

 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยของครู 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๕ ๕.๐๐ (ดีมาก) 

 

มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๖.๑ ระดับคุณภาพในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  
ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๖.๒ ระดับคุณภาพในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

 

 



๑๔ 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๖.๓ ระดับคุณภาพในการ

สงเสริมดานกีฬาและ

นันทนาการ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๖.๔ ระดับคุณภาพในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๖ ๕.๐๐ (ดีมาก) 

 

มาตรฐานที่ ๗ ดานการขับเคล่ือนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน   

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๗.๑ ระดับคุณภาพในการ

ดําเนินการของสถานศึกษา    

สูประชาคมอาเซียน 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๗ ๕.๐๐ (ดีมาก) 

 

มาตรฐานที่ ๘ ดานความดีเดนของสถานศึกษา   

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๘.๑ ระดับคุณภาพของผลงาน

และรางวลัของสถานศึกษา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๘ ๕.๐๐ (ดีมาก) 



๑๕ 
 

มาตรฐานที่ ๙ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๙.๑ ระดับคุณภาพในการ

ประกันคุณภาพภายใน 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๙.๒ ระดับคุณภาพในการ

ดําเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ 

ไชยา พ .ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

ดีมาก ๓๕-๓๙ ตัวบงช้ี และไมม ี

       ตวับงช้ีใดท่ีอยูในระดบั 

       ตองปรบัปรงุเรงดวน 

ดี   ๓๐-๓๙ ตัวบงชี ้

พอใช   ๒๕-๒๙ ตัวบงชี ้

ตองปรับปรุง   ๒๐-๒๔ ตัวบงชี ้

ตองปรับปรุงเรงดวน  ตํ่ากวา ๒๐ ตัวบงชี ้

ระดับดีมาก 

จํานวน ๓๕      

ตัวบงชี้ และ 

ไมมีตัวบงชี้ท่ีอยูใน

ระดับตองปรับปรุง

เรงดวน  

๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๙ ๕.๐๐ (ดีมาก ) 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ ดานการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   

 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑๐.๑ ระดับคุณภาพในการ

จัดทําแผนการบริหารจัดการ

การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสัน้ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) – (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑) - (๕) ๕ (ดีมาก) 

๑๐.๒ ระดับคุณภาพในการใช

และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง

กับความตองการของชุมชน 

สถานประกอบการ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) – (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  
ปฏิบัติ (๑) - (๕) ๕ (ดีมาก) 

 

 



๑๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑๐.๓ ระดับคุณภาพในการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

๑๐.๔ ระดับคุณภาพในการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสัน้ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๑๐.๕ ระดับคุณภาพในการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสัน้ 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ  

ปฏิบัติ ๕ ขอ ๕ (ดีมาก) 

๑๐.๖ รอยละของครูผูสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ี

ไดรับการพัฒนา   

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน  

                  คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

คาคะแนน ๕.๐๐ 
๕ (ดีมาก) 

๑๐.๗ ระดับคุณภาพในการ

บริหารการเงินและงบประมาณ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  
 

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

๑๐.๘ รอยละของผูสําเร็จการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม  

๒.๐๐ ข้ึนไป 

  

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน  

                  คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

คาคะแนน ๕.๐๐ 
๕ (ดีมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์      

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑๐.๙ รอยละของผูสําเร็จการ

ฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ

แรกเขา 

 

ดีมาก  คาคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี       คาคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช  คาคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ตองปรับปรุง คาคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ตองปรับปรุงเรงดวน  

                  คาคะแนน ๐.๐๐–๑.๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

คาคะแนน ๕.๐๐ 
๕ (ดีมาก) 

๑๐.๑๐ ระดับความพึงพอใจ

ของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอ

การนําความรูความสามารถ                   

ไปใชประโยชน 

 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 

ดี ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 

พอใช ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๒) 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑)  
 

ปฏิบัติ (๑)       

และมีผล (๕) 
๕ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑๐ ๕.๐๐ (ดีมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่๓ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
 



๑๙ 
 

ตอนที่ ๓ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

๓.๑ สรุปผลการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปไดดังนี้  

 ๓.๑.๑ มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้  

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 

ข้ึนไป 

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 

ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางาน หรือประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ

สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

            มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑๐  รอยละของผูเรียนท่ีผานการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 

            มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  

            มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

            มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

            มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน   

การสอนรายวิชา 

            มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

            มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ    

            มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗ รอยละของผูเรียนท่ีไดเรียนรูจากประสบการณจริง   

            มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

            มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา 



๒๐ 
 

            มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

            มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ  

ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

และคอมพิวเตอร 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

            มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

                      มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

                      มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน 

            มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 

                      มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

          มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

           มาตรฐานที่ ๖  ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

           มาตรฐานที่ ๖  ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

                    มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการของสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน 

                    มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑ ระดับคุณภาพของผลงานและรางวัลของสถานศึกษา 

                    มาตรฐานที่ ๙ ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

           มาตรฐานที่ ๙  ตัวบงชี้ท่ี ๙.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา   พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 



๒๑ 
 

                    มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น 

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ  

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการ

พัฒนา   

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

          มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ี

มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

           มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ  

แรกเขา 

           มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ท่ี ๑๐.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการ

นําความรูความสามารถไปใชประโยชน 

 ๓.๑.๒ มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดี มีดังนี้  

                     มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

                    มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ๓.๑.๓ มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช มีดังนี้  

 มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 ๓.๑.๔ มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง   ไมมี  

 ๓.๑.๕ มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน  ไมมี  

  

๓.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ

ของกลยุทธ แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดังตาราง 

 

 



๒๒ 
 

ตารางแสดงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีตองปรับปรุง/ปรับปรุงเรงดวน โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. ไมมีมาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีตองปรับปรุง/ 

    ตองปรับปรุงเรงดวน 

- 

๒. จะพัฒนาตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพในระดับพอใช ไดแก 

    ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

๑. โครงการสอนปรับพ้ืนฐานกอนเขาศึกษาตอ 

    ในระดับ ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ 

๒. โครงการภาษาอังกฤษวนัละคํา 

๓. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ V-NET 

๔. โครงการสอบ Pre V-NET 

๕. โครงการสอนเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

    โดยชาวตางชาต ิ

 

๓.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

      ๓.๓.๑ การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการจางบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      ๓.๓.๒ การบรรจุพนักงานราชการและครูผูสอนในสาขาวิชาพลศึกษา และวิชาภาษาไทย 

      ๓.๓.๓ ความชวยเหลือดานวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษา

อ่ืนๆ ในทองถ่ิน 

      ๓.๓.๔ การชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากผูเชี่ยวชาญ/ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน   

 

 


	“ปัญญาดี  มีคุณธรรม น้อมนำสังคม อุดมพลานามัย”

