
 

 

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ป�งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 

 

คํานํา 
 

การศึกษาเป
นหัวใจสําคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให มีความสมบรูณ#พร อม
ท้ังร'างกาย   สติป*ญญา  จิตใจ  และสังคม  สามารถดํารงชีวิตอยู'ร'วมกับผู อ่ืนได อย'างมีความสุข  และ
การศึกษายังเป
นเครื่องมือท่ีช'วยพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติให มีคุณภาพ ท้ังด านสติป*ญญา ร'างกาย
และจิตใจ โดยผ'านกระบวนการของการจัดการศึกษาอย'างเป
นระบบและมีคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  จึงได จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะเวลา 
๕ ป6 ข้ึน ต้ังแต'ป6การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพ่ือเป
นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให 
สอดคล องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี ๑๒ โดยมีหลักการสําคัญคือ “ยึดคน
เป
นศูนย#กลางของการพัฒนา” มุ'งสร างคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให มีความเป
นคนท่ี
สมบูรณ# มีวินัย ใฝ@รู  มีความรู  มีทักษะ มีความคิดสร างสรรค# มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต'อสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ภายใต วิสัยทัศน# “มุ'งพัฒนาผู เรียนให มีความรู คู'คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ใน
สังคม”  

ดังนั้นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยฯ  ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเป
นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียน การสอนให ตรงต'อความต องการของผู เรียน ผู ปกครอง และ ชุมชน ตลอดจนให ชุมชนมีส'วน
ร'วม สนับสนุน ส'งเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให เป
นไปตามแผนท่ีกําหนด 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ซ่ึง
ประกอบด วย ผู บริหาร หัวหน าแผนกวิชา หัวหน างาน ผู ทรงคุณวุฒิ ผู แทนชุมชน ศิษย#เก'า ตลอดจน
ผู เก่ียวข องทุกท'าน ในการจัดททําแผนพัฒนาการศึกษานี้ข้ึน จนสําเร็จลุล'วงตามวัตถุประสงค#ทุกประการ 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สารบัญ  
คํานํา  
คําช้ีแจง 
สารบัญ 
ส.วนท่ี ๑ ข อมูลป*จจุบันของสถานศึกษา………………………………………………………… 
ส.วนท่ี ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา…………………………………………………..  
ส.วนท่ี ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา……………………  
ส.วนท่ี ๔ การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา............................. 
ส.วนท่ี ๕ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา........................ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
ส.วนที่ ๑ 

 
ข4อมูลป6จจุบันของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส.วนท่ี ๑ 

ข4อมูลป6จจุบันของสถานศึกษา 

 

๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

 
 

 

๑.๒. ข4อมูลด4านบุคลากร 

 ข4อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป6การศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนท้ังสิ้น ๑๖ คน 

ประกอบด วย 

ท่ี ตําแหน'ง จํานวน 

๑ ฝ@ายบริหาร ๓ 

๒ ครู ๙ 

๓ บุคลากร ๒ 

๔ ลูกจ างประจํา ๒ 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดของครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ4างประจํา 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน'ง วันท่ี บรรจุ วุฒิ 

๑ นายสฤษด์ิ   บุตรเนียร ผู รับใบอนุญาต / ผู จัดการ  ป.เอก 

๒ นางสาวป*ทธมา  แกลงกระโทก ผู อํานวยการ 1 ม.ค. 46 ป.ตรี 

๓ นายอนันต#  กันกระโทก รองผู อํานวยการ 1 ม.ค. 46 ป.ตรี 

๔ นายสมนึก  ลํากระโทก หัวหน าฝ@ายกิจการนักเรยีนนกัศึกษา/คร ู 1 ก.พ. 54 ป.ตรี 

๕ นางสาววารุณี  ฆ องดอน หัวหน าฝ@ายแผนงานและความร'วมมือ/คร ู 10 ส.ค. 55 ป.ตรี 

๖ นางสาวไพรินทร#  ศรีป*จฉิม ครู 1 มิ.ย. 54 ป.ตรี 

๗ นางสาวปรารถนา เจริญดี ครู 1 ก.ค. 53 ป.ตรี 

๘ นางสาวพรทิพย# พันทุม ครู 1 ส.ค. 58 ป.ตรี 

๙ นางสาวช'อเพชร ด'านกระโทก ครู 10 ส.ค. 55 ป.ตรี 

๑๐ นางสาวสรารัตน#  เสริมสุข ครู 1 ก.ค. 60 ป.ตรี 

๑๑ นายนิเวศ  หลาบนอก ครู 15 พ.ค. 61 ป.ตรี 

๑๒ นายณัฐพงษ# วินนัน ครู 11 มิ.ย. 61 ป.ตรี 

๑๓ นางสาวไอรดา  ยินดีรส บุคลากรทางการศึกษา 1 พ.ค. 59 เริ่มงาน 

๑๔ นายหฤษฎ#  วิลาจันทร บุคลากรทางการศึกษา 19 เม.ย.61 เริ่มงาน 

๑๕ นายสมพงษ# เกศนอก ลูกจ าง 1 ต.ค. 57  

๑๖ นางลําจวน  แตะกระโทก ลูกจ าง 1 พ.ค. 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๑.๓ ข อมูลด านผู เรียนและผู สําเร็จการศึกษา 

ข อมูลด านผู เรียนและผู สําเร็จการศึกษาประจําป6การศึกษา ๒๕๖๑  (ข อมูล ณ. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 ๑.๓.๑ ตารางจํานวนผู เรียนประจําป6การศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น / สาขาวิชา ชั้นป6 จํานวน 

ระดับช้ัน ปวช.  

คอมพิวเตอร#ธุรกิจ ปวช. ๑ ๓๓ 

 ปวช. ๒ ๓๖ 

 ปวช. ๓ ๓๐ 

ธุรกิจค าปลีกร านสะดวกซ้ือ ปวช. ๑ ๑๕ 

 ปวช. ๒ ๓ 

 ปวช. ๓ ๑๑ 

ช'างยนต# ปวช. ๑ ๔๕ 

 ปวช. ๒ ๔๓ 

 ปวช. ๓ ๒๗ 

รวมระดับช้ัน ปวช. ๒๔๓ 

ระดับช้ัน ปวส.  

คอมพิวเตอร#ธุรกิจ ปวส. ๑ ๓๘ 

 ปวส .๒ ๑๑ 

รวมระดับช้ัน ปวส ๔๙ 
รวมนักศึกษาท้ังส้ิน ๒๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑.๓.๒ จํานวนผู สําเร็จการศึกษา 
จํานวนผู สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี) ๒๕๖๐ 

รวม 
จํานวน ระดับ/สาขางาน 

ทวิภาคี ปกติ  

 
๓๓ 
๕ 

๒๕ 

 
 

๕ 

 
๓๓ 

 
๒๕ 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 
- สาขางานธุรกิจค าปลีก 
- สาขางานยานยนต# 

๖๓ ๕ ๕๘ รวม 

 
๒๕ 

 
 

 
๒๕ 

ระดับ ปวส. 
- สาขาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 

๒๕  ๒๕ รวม 

๘๘ ๕ ๘๓ รวมท้ังหมด 
 
๑.๔ ข4อมูลด4านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเป̂ดสอนในประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ช'างอุตสาหกรรม ซ่ึงแบ'ง
ออกเป
น ๒ ระดับ คือ 

 ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสตูร   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สาขาวิชาท่ีเป<ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓  สาขาวิชา  
๑. ประเภทวิชาช'างอุตสาหกรรม จํานวน ๑ สาขาวิชา คือ 
 ๑.๑ สาขาวิชาช'างยนต# 
  - สาขางานยานยนต# 
๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จํานวน ๓ สาขาวิชา คือ 
 ๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
๒.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 

- สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 
๒.๓ สาขาวิชาธุรกิจค าปลีก 

- สาขางานธุรกิจค าปลีกร านสะดวกซ้ือ (ระบบทวิภาคี) 



 

 

 

 

สาขาวิชาท่ีเป<ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑  สาขาวิชา  
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จํานวน ๑ สาขาวิชา คือ 

๑.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 
- สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ 

 
๑.๕ ข4อมูลด4านอาคารสถานท่ี 
          ๑.๕.๑ ข อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม 

   อําเภอหนองบุญมาก     สภาพพ้ืนท่ีเป
นเนินสลับสูงต่ํา   ส'วนท่ีเป
นท่ีราบลุ'มเหมาะแก' 
การทํานา  ส'วนทางใต เป
นเนินสูงต่ําเหมาะแก'การทําไร'    ทิศเหนือติดต'อกับอําเภอจักราชและอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  เป
นท่ีราบลุ'มสภาพดินเป
นดินร'วนปนทราย  ดินไม'อุ มนํ้า มีลุ'มนํ้า
จักราชไหลผ'าน ท่ีดินเหมาะสําหรับทํานาข าว อ อย การเลี้ยงสัตว#    ทิศใต  ติดต'อกับอําเภอครบุรี  เป
นท่ี
ราบสูงสภาพดินส'วนใหญ'เป
นดินร'วนปนลูกรัง    ดินไม'อุ มนํ้า ไม'มีแม'นํ้าไหลผ'าน การเกษตรต องอาศัย
นํ้าฝนเป
นหลัก  และเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว# ปลูกพืชไร' พ้ืนท่ีทิศตะวันออก  ติดต'อกับอําเภอหนองก่ี  
จังหวัดบุรีรัมย#  และทิศตะวันตกติดต'อกับ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป
นท่ีราบลุ'ม  ดินมีความ
อุดมสมบูรณ#  เหมาะแก'การ ทํานาข าว พ้ืนท่ีทํานาของราษฎรจะอยู'ตลอดแนวของลุ'มนํ้าคลองสารเพ็ชร
และลุ'มนํ้าจักราชท่ีไหลผ'าน ประมาณ   95,179 ไร'     ครอบคลุมในพ้ืนท่ี  9  ตําบล  

อาณาเขต                                                                                                                                   
 ทิศเหนือ ติดต'อกับอําเภอจักราช  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศใต  ติดต'อกับอําเภอครบุรี  และอําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต'อกับอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย# 
 ทิศตะวันตก ติดต'อกับอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ด านการปกครอง   แบ'งเขตการปกครองออกเป
น  9 ตําบล  104  หมู'บ าน  2  เทศบาล  7   

องค#การบริหารส'วนตําบล 
          ๑.๕.๒ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

 อําเภอหนองบุญมาก  มีพ้ืนท่ีส'วนใหญ'ทําการเกษตร  เช'น  ไร'อ อย  ไร'มันสําปะหลัง  ไร' 
ข าวโพด และยังมีการท'องเท่ียว เช'น 

 (1) ปราสาทหินบ านถนนหัก หมู'ท่ี   4  ตําบลบ านใหม'  ขนาด 0.4 เมตร ยาว 0.80 เมตร  
หนา 0.20 เมตร  เป
นปราสาทหินแบบเขมรสร างด วยศิลาแลง  ซ่ึงใช เป
นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ฮินดูหรือพราหมณ# ลัทธินิกายสร างข้ึนเม่ือตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี16 ป*จจุบันเหลือเพียงฐานปราสาท   

 (2) ศูนย#จําหน'ายไม ดอกไม ประดับ   ริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม  ตําบลบ านใหม' 
 (3) ศูนย#จําหน'ายสินค า OTOP  อําเภอริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม (กม.21-22) 
 



 

 

 

 

ตารางแสดงข4อมูล  สถานท่ีสําคัญตั้งอยู.บริเวณใกล4เคียงวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

ช่ือสถานท่ี ข4อมูลเพ่ิมเติม ระยะทาง 

1.  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค#วิทยา เป̂ดสอนระดับ ม.1 – ม. 6    1,500  เมตร 

2.   โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก เป̂ดสอนระดับ  อนุบาล 1 – ม.3 200  เมตร 

3.   สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองบุญมาก ส'วนราชการ 1,000  เมตร 

4.   โรงพยาบาลหนองบุญมาก ส'วนราชการ 1,000  เมตร 

5.   ท่ีว'าการอําเภอหนองบุญมาก ส'วนราชการ 1,000  เมตร 

7.   โรงงาน แปeง พี วี ดี เอกชน   1,200  เมตร 

8.   โรงงาน แปeง เอ่ียมเฮง เอกชน 700   เมตร  

9.   ท่ีทําการ อ.บ.ต.บ านใหม' ส'วนราชการ 500  เมตร 

 
๑.๕.๓ ข อมูลของผู ปกครอง  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ต้ังอยู'ในเขตปกครองของหมู'บ านท่ี  2  ตําบลบ าน
ใหม' อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา    ข อมูลของผู ปกครองมีดังนี้ ผู ปกครองส'วนใหญ'จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต น   แต'มีส'วนน อยท่ีจบการศึกษาท่ีสูงกว'าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต น 
อาชีพหลัก คือ การเกษตร  รับจ าง   ค าขายและรับราชการ ส'วนใหญ'นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและรายได   โดยเฉลี่ยครอบครัวต'อป6  75,000 บาท มีจํานวนคนเฉลี่ยต'อครอบครัว  3  คน 

๑.๕.๔ ประวัติข อมูลของวิทยาลัย  
ประวัติย'อวิทยาลัย 

 โรงเรียนนี้เดิมมีชื่อว'า  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ต้ังอยู' เลขท่ี 178 หมู' 2 ถนน โชคชัย –
เดชอุดม ตําบล  บ านใหม'  อําเภอ หนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา   รหัสไปรษณีย# 30410   
โทรศัพท# 0-4449-0112, 0-44081048 โทรสาร 0-4408-1049  ได รับอนุญาตให จัดต้ัง วันท่ี 16 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได เป̂ดการเรียนการสอนในแผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ และ
สาขาบัญชี และแผนกช'างอุตสาหกรรม 
 ป6 พ.ศ. 2554 ได ขยายเป̂ดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แผนก
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร# และได รับอนุญาตให ใช อาคารเรียน 2ชั้น จํานวน 10 ห องเรียน 1 
หลัง 
 ป6 พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนได รับอนุญาตให เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 เป
น 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
 ป6 พ.ศ. 2556 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได รับอนุญาตให เป̂ดการเรียนการ
สอน เพ่ิม 1สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจค าปลีก โดยความร'วมมือกับบริษัท ซีพี ออลย# จํากัด 



 

 

 

 

ท้ังนี้มี ดร.สฤษด์ิ  บุตรเนียร เป
นผู รับใบอนุญาตและผู จัดการ มี นางสาวป*ทธมา แกลงกระโทก เป
น
ผู อํานวยการโรงเรียน 
 
๑.๖ ข4อมูลด4านงบประมาณ 
 
        ๑.๖.๑ งบประมาณในการบริหารสถานศึกษา ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ จํานวนเงิน งบประมาณ 

 ๕,๘๙๑,๘๐๔ ๑. งบดําเนินการ : งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได สถานศึกษา 
(ไม'รวมงบบุคลากร) 

 ๕๘๔,๗๘๐ ๒. งบประมาณท่ีใช จัดการเรียนการสอน : ค'าวัสดุและอุปกรณ#การจัดการ
เรียนการสอน 

 ๒๕,๐๔๒ ๓. งบลงทุน : เฉพาะท่ีเก่ียวข องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
 ๑๘,๓๕๓ ๔. งบประมาณท่ีใช ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน 
   

 ๖,๕๑๙,๙๗๙ รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๑.๗ การวิเคราะหDบริบทของสถานศึกษา 

สภาพ/ป6จจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ.อน (Weaknesses : W) 

1. ผู บริหาร 
2. ครูและบุคลากร 

3. อาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล อม
ของสถานศึกษา 

4. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5. หลักสูตร 

1. เป
นสถานศึกษาท่ีได รับการยอมรับจากผู ปกครอง
ในเรื่องการดูแลเอาใจใส'และติดตาม 

2. เป
นสถานศึกษาท่ีได รับการยอมรับของสถาน
ประกอบการ 

3. เป
นสถานศึกษาท่ีอนุรักษสิ่งแวดล อม มี
บรรยากาศร'มรื่น 

4. เน นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช'น การรี
ไซเคิล การใช นํ้า และการประหยัด 
 5. การทําความร'วมมือ(MOU) กับสถาน 
ประกอบการ และจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ตามความต องการของตลาดแรงงาน โดยเน น
การ ปฏิบัติงานเป
นหลัก 

 6. ผู บริหารมีภาวะผู นํา มีความสามารถในการ
บริหาร จัดการท่ีดี  มีวิสัยทัศน#ในการพัฒนา
สถานศึกษา ในทุกๆ ด าน  
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  
ประสบการณ#  
8. มีแผนงานโครงการในการดําเนินการของ
สถานศึกษา อย'างเป
นรูปธรรม 

9. สถานศึกษามีระบบการประชาสัมพันธ#และบริการ 
ทางวิชาชีพแก'ชุมชน 

10. มีความใกล ชิดและความสัมพันธ#ท่ีดีกับผู ปกครอง 

11. สถานศึกษามีความคล'องตัวในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

 

1. ป*ญหาบุคลากรครูมีการย าย
เข า-ออก บ'อยครั้ง ทําให เกิด
ป*ญหาในการจัดการท่ีต'อเนื่อง 

2. เครื่องมือ/สื่ออุปกรณ# มี
ความล าสมัยเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสูง 

3. ครูขาดทักษะความรู ในด าน
เทคโนโลยีสมัยใหม'ในสาขาวิชา
ท่ีสอน เพราะเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
ขาดการอบรมอบรมอย'าง
ต'อเนื่องในสาขาวิชาเฉพาะ 



 

 

 

 

สภาพ/ป6จจัย
ภายนอก 

โอกาส (Opportunities : O ) ป6ญหาอปุสรรค(Threats : T) 

1. ผู ปกครอง 

2. สถานประกอบการ 

3. สังคมและชุมชน 

4. นโยบายของ
ภาครัฐ 

 

1. นักเรียน และผู ปกครองมีความเชื่อม่ัน กับ
สถานศึกษา 

2. นักเรียนจบแล วมีงานทํา 

3. นักเรียน ได เข าฝmกประสบการณ#ในสถานจริงและมี
รายได ระหว'างเรียน 

4. การตอบรับท่ีดีของสถานประกอบการ 

5. สังคมและชุมชนให การตอบรับท่ีดีในการร'วม
กิจกรรมกับสถานศึกษา 

1. ค'านิยม ความเชื่อของ
ผู ปกครองในการส'งบุตรหลาน 
เข าศึกษาต'อในสายอาชีพมี
จํานวนน อย 

2. ค'านิยม ความเชื่อของ
ผู ปกครอง และนักเรียน ท่ีจะ
เลือกเข าศึกษาต'อท่ีวิทยาลัย
อาชีวะของรัฐมากกว'า ทําให 
สถานศึกษาไม'มีตัวเลือกในการ
รับนักศึกษาเข าศึกษาต'อ 

3. นโยบายของภาครัฐขาค
ความต'อเนื่องในการจัด
การศึกษา 

4. สถานศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย#ในการลงทุนด านการซ้ือ
และพัฒนาสื่ออุปกรณ# อาคาร
สถานท่ี ในแต'ละป6 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ส.วนท่ี ๒ 

  

การประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

ส.วนท่ี ๒  
การประกันคุณภาพภายใน 

  

 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๕ ส'วนท่ี ๑ การ
บริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 ระบุไว ว'า ให คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหน าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ท่ี
สอดคล องกับความต องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ และแผนการศึกษาแห'งชาติ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให หน'วยงานต นสังกัดหรือหน'วยงานท่ี
กํากับดูแล มีหน าท่ี ศึกษา วิเคราะห# รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและให คําปรึกษา 
ช'วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพ่ือให การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย'าง
ต'อเนื่อง จัดส'งรายงานผลการประเมินตนเองพร อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ประเด็นท่ีต องการให มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค#การมหาชน) เพ่ือใช เป
นข อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข อเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค#การมหาชน) เพ่ือนําไปสู'
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเป
น
หน'วยงานต นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน าท่ีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สําคัญยิ่ ง ได แก'  การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงศึกษาธิการศึกษาในการประกาศใช  เพ่ือให สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใช เป
นมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต'อไป 

 
๒.๑ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีเป̂ดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 



 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู4สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
ที่พึงประสงคD 
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาเป
นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาให มีความรู  มีทักษะและการประยุกต#ใช 
เป
นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ แต'ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค# ประกอบด วย ๓ ด าน ดังนี้ 
 

ด4านท่ี ๑ ความรู4 
ผู สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมามีความรู ตามหลักการทฤษฎีท่ี

เก่ียวข องกับสาขาท่ีเรียนหรือทํางาน เป
นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ด4านท่ี ๒ ทักษะและการประยุกตDใช4 
ผู สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

เป
นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ แต'ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต#ใช ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
อยู'ร'วมกับผู อ่ืนได อย'างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

ด4านท่ี ๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคD 
ผู สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ#ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย#ทรงเป
นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดล อม 

 ประกอบไปด วยข อพิจารณาท่ีแสดงความสําเร็จตามมาตรฐานดังนี้  

ข4อพิจารณาท่ี ๑.๑ จํานวนผู สําเร็จการศึกษาท่ีสอบผ'านมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก ร อยละ ๗๕ ข้ึนไป 

คําอธิบาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมามีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และแต'งต้ัง

คณะกรรมการประเมินสําหรับผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร างหลักสูตรท้ังระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
 การคํานวณ 
 

ร อยละของผู สอบผ'าน =
จํานวนผู ผ'านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

จํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร างหลักสูตร
x๑๐๐ 

จํานวนผู สอบผ'านมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก 



 

 

 

 

 
ข4อพิจารณาท่ี ๑.๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงานท่ีผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน ศึกษา
ต'อท่ีมีต'อคุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด านความรู   มีค'าเฉลี่ยต้ังแต' ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร อยละ ๗๐ ข้ึนไป 
 
ข4อพิจารณาท่ี ๑.๓ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงานท่ีผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน ศึกษา
ต'อท่ีมีต'อคุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด านทักษะและการประยุกต#ใช  มีค'าเฉลี่ยต้ังแต'  
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร อยละ ๗๐ ข้ึนไป 
 
ข4อพิจารณาท่ี ๑.๔ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงานท่ีผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน ศึกษา
ต'อท่ีมีต'อคุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# มีค'าเฉลี่ย
ต้ังแต' ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

 

คําอธิบาย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการจัดเก็บข อมูลผู สําเร็จการศึกษาทุกคน ด านความรู   
ทักษะและการประยุกต#ใช  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# ของผู สําเร็จการศึกษาท่ี
ทํางานศึกษาต'อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งป6 สํารวจความพึงพอใจต'อคุณภาพของผู สําเร็จ
การศึกษาจาก คือ จากสถานประกอบการ หน'วยงานท่ีผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ี
ผู สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต'อ ของผู สําเร็จการศึกษา ใช แบบสอบถามแบบมาตรฐานส'วนประมาณค'า
(Rating Scale) ๕ ระดับ วิเคราะห#และสรุปผล โดย 
 ๑.  จัดเก็บข อมูลผู สําเร็จการศึกษาจําแนกเป
นผู ท่ีได งานทําในสาขาท่ีเก่ียวข อง ศึกษาต'อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข องภายในหนึ่งป6 ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๐ ของจํานวนผู สําเร็จ
การศึกษา 
 ๒.  สํารวจผู สําเร็จการศึกษาเป
นรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษาท่ีผู สําเร็จ
การศึกษาไปทํางานหรือศึกษาต'อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข อง ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๐ 
ของผู สําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจ 
  

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ#ท่ี

กําหนด ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ และบริหารจัดการ

ทรัพยากรของสถานศึกษาอย'างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ

หน'วยงานต นสังกัดหรือหน'วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบไปด วย ๔ ด าน ดังนี้ 



 

 

 

 

ด4านท่ี ๑ หลักสูตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล องกับความต องการ

ของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชา

ใหม'หรือกลุ'มวิชาเพ่ิมเติมให ทันต'อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต องการของสังคมและ

ประเทศ โดยความร'วมมือกับสถานประกอบการหรือหน'วยงานเก่ียวข อง  

ด4านท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ#ท่ี

กําหนด ได รับการพัฒนาอย'างเป
นระบบต'อเนื่องเพ่ือเป
นผู พร อมท้ังด านคุณธรรม จริยธรรม และความ

เข มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ตอบสนองความต องการ

ของผู เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแต'ละระดับการศึกษา ตาม

ระเบียบหรือข อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนของแต'ละหลักสูตร 

ส'งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให ถูกต องครบถ วนสมบูรณ# 

ด4านท่ี ๓ บริหารจัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# 
อาคารสถานท่ี ห องเรียน ห องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ศูนย#วิทยบริการ สื่อแหล'งเรียนรู  เทคโนโลยี
สารสรเทศ ครุภัณฑ# และงบประมาณของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ท่ีมีอยู'อย'างมี
ประสิทธิภาพ 

ด4านท่ี ๔ การนํานโยบายสู.การปฏิบัติ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา 
ตามนโยบายสําคัญท่ีหน'วยงานต นสังกัด โดยความร'วมมือของผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู เรียนรวมท้ังการช'วยเหลือ ส'งเสริม สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน'วยงานท่ี
เก่ียวข อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑ จํานวนรายวิชาของหลักสูตรท่ีได รับการปรับปรุงครบทุกสาขาวิชาท่ีเป̂ดสอน  

ภายใน ๓ ป6 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๒ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต'อหลักสูตร ท่ีได รับการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด

รายวิชาใหม'หรือกลุ'มวิชาเพ่ิมเติม มีค'าเฉลี่ย ต้ังแต' ๓.๕๑ ข้ึนไป 

 



 

 

 

 

 คําอธิบาย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล องกับความต องการ

ของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชา

ใหม'หรือกลุ'มวิชาเพ่ิมเติมให ทันต'อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต องการของสังคมและ

ประเทศ โดยความร'วมมือกับสถานประกอบการหรือหน'วยงานเก่ียวข อง โดย 

๑. จัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยได รับความร'วมมือจากครู บุคลากร ชุมชน และหน'วยงานท่ี

เก่ียวข อง 

๒. ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล องกับความต องการของผู เรียน ชุมชน และหน'วยงานท่ี

เก่ียวข อง 

๓. ประเมินหลักสูตรในรายวิชาท่ีเป̂ดสอน ได แก' แผนการจัดการเรียนรู  นิเทศการสอน การ

จัดการในชั้นเรียน บันทึกหลังสอน เป
นต น 

๔. นําผลการประเมินรายวิชาไปปรับปรุงรายวิชาท่ีเป̂ดสอน 

 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๓ จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพผ'านเกณฑ#การประเมินคุณภาพ ร อยละ ๘๐ 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๔ จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีนําไปใช ประโยชน# ในการแก ป*ญหาการจัดการเรียนการ

สอน ผ'านเกณฑ#การประเมินคุณภาพ ต้ังแต' ๓.๕๑ ข้ึนไป 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ 

ตอบสนองความต องการของผู เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

ของแต'ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข อบังคับ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนของแต'ละหลักสูตร ส'งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให ครูจัดการเรียนการสอน

รายวิชาให ถูกต องครบถ วนสมบูรณ# โดย 
 

 ๑.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีถูกต อง 
ครบถ วน สมบูรณ# ด วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค'านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค# และปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 ๒.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 ๓.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช ในการพัฒนาผู เรียน 



 

 

 

 

 ๔.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป
น
ข อมูลในการแก ไขป*ญหา พัฒนาการเรียนการสอนต'อไป 
 ๕.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูทุกคนแก ไขป*ญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือวิจัย ซ่ึงประกอบด วย  

(๑) การระบุป*ญหา  
(๒) การระบุวัตถุประสงค#  
(๓) วิธีดําเนินการ  
(๔) การเก็บข อมูล 

(๕) การวิเคราะห# รายงานสรุปผล 
เพ่ือนําความรู ท่ีได จากการศึกษาหรือวิจัย ไปใช ประโยชน# 

 

เกณฑDประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู4 
 

 คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู4รายวิชา 

1 แผนการสอนมีองค#ประกอบครบถ วนสมบูรณ# 

2 ใช วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

3 จัดการเรียนการสอนมุ'งเน นสมรรถนะอาชีพ 

4 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค'านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค# 

5 บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คุณภาพในการจัดการเรียนสอนรายวิชา 

1 ใช สื่อการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสม 

2 จัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ 

3   ทําบันทึกหลังการสอน 

4  นําผลจากการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก ไขป*ญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

5 จัดทํานวัตกรรม  วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช'วยแก ไขป*ญหา 

 คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

1 คําชี้แจงหลักเกณฑ#และวิธีการวัดและประเมินผล  

2 วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู  

3 ใช วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม 



 

 

 

 

เกณฑ#การประเมินแบบมาตราส'วนประมาณค'า (rating scale) 5 ระดับ  
5 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพดีมาก   
4 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพดี   
3 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพปานกลาง 
2 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพน อย  
1 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพคน อยมาก 
 

เกณฑDประเมินคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 

1. ชื่อเรื่อง 1.1 สอดคล องกับป*ญหาวิจัย 

1.2 ชัดเจนและสื่อความหมายตรงกับเรื่องท่ีทํา 

2. ความเป
นมา 2.1 ความสําคัญและความจําเป
นของป*ญหาชัดเจน 

2.2 วัตถุประสงค#มีความชัดเจน วัดได  สอดคล องกับป*ญหา 

2.3 การกําหนดขอบเขต  เนื้อหา ลักษณะประชากรหรือกลุ'มตัวอย'าง เวลา 
และตัวแปรท่ีศึกษา ชัดเจน 

3. วิธีการศึกษา 3.1 วิธีดําเนินการวิจัยมีความเป
นไปได ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค# และเลือกใช 
เครื่องมือเหมาะสม 

3.2 การรวบรวมข อมูลมีความชัดเจน น'าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ 

4. ผลการวิจัย 
และ
ข อเสนอแนะ 

4.1 ผลการวิจัยสอดคล องตามวัตถุประสงค# 

4.2 ผลการวิจัยตอบคําถาม ป*ญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน 

4.3 ข อเสนอแนะเป
นรูปธรรม สามารถนําไปใช ได จริง 

เกณฑ#การประเมินแบบมาตราส'วนประมาณค'า (rating scale) 5 ระดับ  
5 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพดีมาก   
4 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพดี   
3 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพปานกลาง 
2 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพน อย  
1 หมายถึง เกณฑ#คุณภาพคน อยมาก 
 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๕ ครูทุกคนได รับการพัฒนาด านวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ#กับรายวิชาท่ี
สอนไม'น อยกว'า ๒๐ ชั่วโมงต'อป6  



 

 

 

 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๖ จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย'องความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหน'วยงานหรือองค#กรภายนอก ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๒๐ 

 คําอธิบาย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการบริหารจัดการด านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ท้ังด านปริมาณ คุณภาพ มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา
และมีจํานวนตามเกณฑ#ท่ีกําหนด ได รับการพัฒนาอย'างเป
นระบบต'อเนื่อง เพ่ือเป
นผู พร อมท้ังด าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเข มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดย 

 ๑.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู เรียนท้ังหมดตาม
เกณฑ#มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน ว'าด วย
การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูผู สอนในแต'ละรายวิชาทุกคน เป
นผู ท่ีจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ#กับวิชาท่ีสอน หรือเป
นผู ท่ีได เข ารับการศึกษาหรือฝmกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ#กับ
รายวิชาท่ีสอน 
 ๓.  ส'งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ#มาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน ว'าด วยการกําหนดจํานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 
ข4อพิจารณาท่ี ๒.๗ ความพึงพอใจของผู เรียนในด านสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# มีค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ข้ึนไป ร อย
ละ ๗๕ 

 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๘ ความพึงพอใจของครู ผู เรียน ด านจัดการอาคารสถานท่ี มีค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ข้ึนไป ร อย
ละ ๗๕ 
  

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๙ ความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน ในการบริหารจัดการด าน
ครุภัณฑ# มีค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ข้ึนไป ร อยละ ๗๕ 
ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๐ ความพึงพอใจของผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน ในการบริหาร
จัดการด านฐานข อมูล มีค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ข้ึนไป ร อยละ ๗๕ 
 
 
 



 

 

 

 

คําอธิบาย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการบริหารจัดการด านการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน#ของสถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใช อาคารสถานท่ี ห องเรียน ห องปฏิบัติการ 
โรงฝmกงาน ศูนย#วิทยบริการ และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช  การบํารุงรักษาครุภัณฑ# โดย  

 ๑.  จัดทําแผนพัฒนาและดูแลสภาพแวดล อม ภูมิทัศน#ของสถานศึกษาให สะอาดเรียบร อย 
สวยงาม และปลอดภัย 
 ๒.  กํากับดูแลการใช อาคารสถานท่ี ห องเรียน ห องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ศูนย#วิทย
บริการและอ่ืนๆ ให มีสภาพท่ีพร อมใช งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร อย สวยงาม 
 ๓.  กํากับดูแลในการจัดหา การใช  การบํารุงรักษาครุภัณฑ#ท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ๔.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการบริหารจัดการระบบฐานข อมูลการเงิน พัสดุ ธุรการ 
ทะเบียน หลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา อย'างเป
นระบบ คือ 

(๑) มีระบบปeองกันผู บุกรุกระบบฐานข อมูลท้ังภายในและภายนอก 
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเข าถึงระบบฐานข อมูลอย'างชัดเจน 
(๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปeองกันและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูก

ข'าย 
(๔) มีฐานข อมูลมีการUpdate เป
นป*จจุบัน 
(๕) มีการสํารองฐานข อมูลอย'างสม่ําเสมอ 

 ๕.  ส'งเสริมให ผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู เรียนใช ประโยชน#จากการบริหาร
จัดการฐานข อมูลสารสนเทศ อย'างมีประสิทธิภาพ 

 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๑ รายจ'ายในการจัดการเรียนการสอนไม'น อยกว'าร อยละ ๓๐ ของงบดําเนินการ 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๒ รายจ'ายในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือบําเพ็ญประโยชน#ต'อชุมชน สังคมไม'น อย
กว'าร อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๓ รายจ'ายในการส'งเสริมการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม งานสร างสรรค#ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อยละ ๑๐ ของงบดําเนินการ 

ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๔ รายจ'ายในการส'งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย# ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเป
นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ#สิ่งแวดล อม การกีฬาและนันทนาการ และส'งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม'น อยกว'าร อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

 



 

 

 

 

คําอธิบาย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จัดทําแผนงบประมาณประจําป6 มีการจัดสรร
งบประมาณเป
นค'าใช จ'ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต'างๆ บริหารจัดการด านการเงินสอดคล องกับ
แผนปฏิบัติการประจําป6 เพ่ือเป
นค'าใช จ'ายเก่ียวกับวัสดุฝmก อุปกรณ# และสื่อสําหรับการเรียนการสอน 
ค'าใช จ'ายในการส'งเสริมสนับสนุนการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม  งาน
สร างสรรค#ของผู เรียน การส'งเสริม สนับสนุนให ผู เรียนใช ความรู ความสามารถในการบริการวิชาชีพ หรือ
ทําประโยชน#ต'อชุมชน สังคม การส'งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย# ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเป
นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ#สิ่งแวดล อม การกีฬาและนันทนาการ และส'งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย มีการ 
  
งบดําเนินการ หมายถึง รายจ'ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป6 ท้ังนี้ไม'รวมค'าท่ีดินและสิ่งก'อสร าง ค'า
ครุภัณฑ# ค'าเสื่อมราคา ค'าสาธารณูปโภค ค'าจ าง เงินพิเศษ เงินเดือนของผู บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๕ จํานวนผู สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู เข าเรียน ร อยละ ๖๐ 

การคํานวณ  
 
 
 

 
ข4อพิจารณาท่ี ๒.๑๖ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา ร อยละ ๕๐ 

 คําอธิบาย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายสําคัญท่ีหน'วยงานต นสังกัดมอบหมาย โดย 
 ๑.  ผู อํานวยการฯ สื่อสารให ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ปกครองและผู เรียนได รู และเข าใจใน
นโยบายสําคัญท่ีหน'วยงานต นสังกัดมอบหมายได เป
นอย'างดี 
 ๒.  ผู อํานวยการฯ ร'วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ปกครองและผู เรียน กําหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปeาหมายร'วมกัน เพ่ือให บรรลุนโยบายสําคัญของหน'วยงานต นสังกัด 
 ๓.  ผู อํานวยการฯ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และ
เปeาหมายท่ีกําหนด 
 ๔.  ผู อํานวยการฯ ประเมินผลการดําเนินงานตามเปeาหมายและกําหนดแผนพัฒนาต'อไป 

จำนวนผู�สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผู�เข�าเรียนแรกเข�าของรุ�น 
ร�อยละผู�สำเรจ็การศกึษา = X ๑๐๐ 



 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การสร4างสังคมแห.งการเรียนรู4  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการจัดระดับคุณภาพการสร างสังคมแห'งการเรียนรู  

โดยให บุคคล ชุมชน องค#กรต'างๆ มีส'วนร'วมในการจัดการศึกษาและจัดสถานศึกษาให เป
นแหล'งเรียนรู 

ด านศิลปะสาขาต'างๆ สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการส'งเสริมสนับสนุนให มีการจัดทํานวัตกรรม 

งานสร างสรรค# และงานวิจัย  โดยผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู เรียนหรือร'วมกับบุคคล

ชุมชน  องค#กรต'างๆ  ท่ีสามารถนําไปใช ประโยชน#ได ตามวัตถุประสงค#และเผยแพร'สู'สาธารณชน 

ประกอบด วย ๒ ด าน ดังนี้ 

ด4านท่ี ๑ ด4านความร.วมมือในการสร4างสังคมแห.งการเรียนรู4 

 สถานศึกษามีการสร างความร'วมมือกับบุคคล ชุมชน องค#กรต'างๆ ท้ังในประเทศและต'างประเทศ  

ในการจัดการศึกษา  การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ  โดยใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู เรียนและคนในชุมชนสู'สังคมแห'งการเรียนรู  

ด4านท่ี ๒ ด4านนวัตกรรม งานสร4างสรรคD และงานวิจัย 

 สถานศึกษาส'งเสริมสนับสนุนให มีการจัดทํานวัตกรรม  งานสร างสรรค# และงานวิจัย โดยผู บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู เรียนหรือร'วมกับบุคคล ชุมชน  องค#กรต'างๆ  ท่ีสามารถนําไปใช 

ประโยชน#ได ตามวัตถุประสงค#และเผยแพร'สู'สาธารณชน  

ประกอบไปด วยข อพิจารณาท่ีแสดงความสําเร็จตามมาตรฐานดังนี้  

ข4อพิจารณาท่ี ๓.๑ จํานวนเครือข'ายในการสร างสังคมแห'งการเรียนรู  ใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด าน

วิชาชีพไม'น อยกว'า ๑๐ แห'ง  

ข4อพิจารณาท่ี ๓.๒ ความพึงพอใจผู เรียน และชุมชน ต'อแหล'งการเรียนรู และการให บริการวิชาการและ

วิชาชีพ มีค'าเฉลี่ยต้ังแต' ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ร อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

คําอธิบาย 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มีการสร างเครือข'ายกับบุคคล ชุมชน สังคมและองค#กร

ต'างๆ โดยมีส'วนร'วมในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล อมภายในและภายนอกสถานศึกษาให เป
นแหล'ง

เรียนรู ทางด านวิชาชีพ ผ'านศูนย#บริการวิชาชีพถาวร เพ่ือเตรียมความพร อมของบุคคลากรเพ่ือให ความรู 

และบริการวิชาการ โดย 

 

 



 

 

 

 

๑. จัดทําแผนงานโครงการสังคมแห'งการเรียนรู ทางด านวิชาชีพ ผ'านศูนย#บริการวิชาชีพถาวร  

๒.  สร างจํานวนเครือข'ายและใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการมีส'วนร'วมกับบุคคล ชุมชน และ

องค#กรต'าง ๆ ในการสร างสังคมแห'งการเรียนรู ด านวิชาชีพ  

๓. จัดสภาพแวดล อมและใช เทคโนโลยีเป
นแหล'งเรียนรู ท้ังภายในและภายนอก     

๔.  ประเมินแหล'งการเรียนรู และการให บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

ข4อพิจารณาท่ี  ๓.๓ จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของครูไม'น อย

กว'าร อยละ ๘๐ ของครูท้ังหมด ท่ีนําไปใช ประโยชน# 

ข4อพิจารณาท่ี  ๓.๔ จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม โครงการ โครงงาน ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อย

ละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมด ท่ีนําไปใช ประโยชน# 

ข4อพิจารณาท่ี  ๓.๕ จํานวนผลงาน สิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของครูไม'น อย

กว'าร อยละ ๘๐ ของครูท้ังหมด ท่ีได รับการเผยแพร' 

ข4อพิจารณาท่ี  ๓.๖ จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม โครงการ โครงงาน ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อย

ละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมด ท่ีได รับการเผยแพร' 

 

คําอธิบาย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จัดทําแผนงาน  กิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนให ครู

และผู เรียนมีการพัฒนาผลงานสร างสรรค#และงานวิจัย  เผยแพร'และนําเสนอผลงาน ด านนวัตกรรม  และ

งานวิจัย สามารถนําไปใช ประโยชน#ได ตามวัตถุประสงค#และเผยแพร'สู'สาธารณชน โดย 

๑. ส'งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ให ครูจัดทํานวัตกรรม  และงานวิจัย  

๒. ส'งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ให ผู เรียนจัดทําโครงการ  

๓. ส'งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม นําเสนอผลงาน  กิจกรรม/โครงการ  ผลงานสร างสรรค#

และงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของครูและผู เรียน สู'สาธารณชนและการนําไปใช ประโยชน# 

  
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส.วนท่ี ๓ 
 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส.วนท่ี ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
            ผลการศึกษา วิเคราะห# มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ#ของสถานศึกษา
ท้ังภายในและ ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้  
๓.๑ วิสัยทัศนD (Vision) หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต องการให บรรลุผลตามเจตนารมณ#ท่ี
มุ'งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
        วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา กําหนดวิสัยทัศน#ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร
นครราชสีมา ไว ดังนี้ 
“ จัดการศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน ท่ีมีความรู  ทักษะ และคุณธรรม  สู'อาชีพ” 
๓.๒ พันธกิจ (Mission) หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต องทําเพ่ือให ความคาดหวังท่ีกําหนดไว 
ประสบความสําเร็จ โดยในแต'ละ พันธกิจจะกําหนดเปeาประสงค# (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา กําหนดพันธกิจเพ่ือให บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน#ท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
      พันธกิจท่ี ๑ จัดการศึกษาให กับผู เรียนให มีความรู  ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      พันธกิจท่ี ๒ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ โดยการมีส'วนร'วมของชุมชน 
และสถานประกอบการ       
      พันธกิจท่ี ๓ เป
นแหล'งเรียนรู ด านวิชาการ และวิชาชีพ ในการสร างสรรค#นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# 
งานวิจัย และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ สู'สาธารณชน 
  ๓.๓ กลยุทธD (Strategy) หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของต'ละพันธกิจเพ่ือให ประสบ
ความสําเร็จตามเปeาประสงค#ท่ีกําหนดไว  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา กําหนดกลยุทธ#ในแต'
ละพันธกิจไว ดังนี้ 
 

ท่ี พันธกิจ กลยุทธD 

๑ จัดการศึกษาให กับผู เรียนให มีความรู  
ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

๑.๑ ส'งเสริม สนับสนุนให ผู เรียนมีความรู  ในสาขาวิชา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๒ ส'งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการดํารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ ส'งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะท่ี พ่ึง
ประสงค# ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  



 

 

 

 

๒ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีท่ี
เน นผู เรียนเป
นสําคัญ โดยการมีส'วน
ร'วมของชุมชน และสถาน
ประกอบการ       

๒.๑ ส'งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ให มีคุณภาพ 

๒.๒ ส'งเสริม สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ท่ี
เน นผู เรียนเป
นสําคัญ ในการพัฒนาครู นักเรียน 
นักศึกษาให มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

๒.๓ ส'งเสริม สนับสนุน การจดัการด านสภาพแวดล อม 
ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี รวมถึงครุภัณฑ# และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๒.๔ ส'งเสริม สนับสนุน การจดัการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี โดยการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วนอย'างมี
คุณภาพ 

๓ เป
นแหล'งเรียนรู ด านวิชาการ และ
วิชาชีพ ในการสร างสรรค#นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพ สู'สาธารณชน 

๓.๑ ส'งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล'งเรียนรู ทางด าน
วิชาการ วิชาชีพ โดยความร'วมมือกับชุมชน และสถาน
ประกอบการ 

๓.๒ ส'งเสริม สนับสนุนในการสร างสรรค#นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และเทคโนโลยีสู'สาธารณชน 

 
๓.๔ พันธกิจ กลยุทธD เป_าประสงคD แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา ได จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือกําหนดทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา เพ่ือให บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน#ของสถานศึกษา ดังต'อไปนี้ 
         

พันธกิจที่ ๑ จดัการศึกษาให4กับผู4เรียนให4มีความรู4 ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๑.วัตถุประสงคD 

๑.๑ เพ่ือให ผู เรียนมีความรู  ในสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตของผู เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการดํารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค#ของผู เรียน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๒. กลยุทธD  
        พันธกิจท่ี ๑ จัดการศึกษาให กับผู เรียนให มีความรู  ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



 

 

 

 

มีจํานวน ๓  กลุยทธ#ดังนี้  
        ๒.๑ กลยุทธDท่ี ๑ ส'งเสริม สนับสนุนให ผู เรียนมีความรู  ในสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
             ๒.๑.๑ เป_าประสงคD ผู สําเร็จการศึกษามีความรู  ในสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
             ๒.๑.๒ แผนงาน /โครงการ  

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ โครงการป*จฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาด านความรู เก่ียวกับสาขาวิชา
ในการเตรียมตัวเข าทํางานและศึกษา
ต'อ 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

2 โครงการฝmกอบรมการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู การ
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไม'น อยกว'า
ร อยละ ๗๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

3 ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะช'างซ'อมจักรยานยนต# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ช'างซ'อม
จักรยานยนต#ได  ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

สาขาช'างยนต# 
 

4 ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะช'างซ'อมเครื่องยนต#ดีเซล
และแก�สโซลีน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ช'างซ'อม
เครื่องยนต#ดีเซลและแก�สโซลีน ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

 
สาขาช'างยนต# 

5 ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะช'างซ'อมเครื่องยนต#เล็ก
ดีเซลและแก�สโซลีน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ช'างซ'อม
เครื่องยนต#เล็กดีเซลและแก�สโซลีน ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

 
สาขาช'างยนต# 

6 ฝmกอบรมในทักษะการจัดการร านค า
ปลีก ร านสะดวกซ้ือเบ้ืองต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู การ
จัดการร านค าปลีก ร านสะดวกซ้ือเบ้ืองต น ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาธุรกิจค า
ปลีก 

7 ฝmกอบรมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ในการ
เขียนแผนธุรกิจ ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาธุรกิจค า
ปลีก 

8 ฝmกอบรมหลักสูตรนักธุรกิจน อย ร อย
ล าน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ในการ
ประกอบอาชีพ ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาธุรกิจค า
ปลีก 

9 ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ(ร านเบเกอรี่ ) ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ในการ
เป
นเจ าของกิจการได  ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาธุรกิจค า
ปลีก 

10 ฝmกอบรมโปรแกรมซอฟท#แวร#ท่ัวไป 
สําหรับธุรกิจ 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู การใช 
โปรแกรมซอฟท#แวร#ท่ัวไปสําหรับธุรกิจ ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

สาขา
คอมพิวเตอร#

ธุรกิจ 



 

 

 

 

11 ฝmกอบรมการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร# และการติดต้ังซอฟแวร# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู 
ความสามารถการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร# 
และการติดต้ังซอฟแวร# ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขา
คอมพิวเตอร#

ธุรกิจ 

12 ฝmกอบรมหลักสูตรฐานมรรถนะระยะ
สั้น การสร างสื่อและ กราฟ̂กส#
คอมพิวเตอร# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ในการ
การสร างสื่อและ กราฟ̂กส#คอมพิวเตอร# ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

สาขา
คอมพิวเตอร#

ธุรกิจ 

 
  

๒.๒ กลยุทธDท่ี ๒  ส'งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๒.๒.๑ เป_าประสงคD ผู สําเร็จการศึกษามีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒.๒ แผนงาน/โครงการ 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 
1 ฝmกอบรมการขับข่ีปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ

บนท องถนน 
ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมการขับข่ี
ปลอดภัย ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

ฝ@ายวิชาการ 

2 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ผู สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ อยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

3 ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ(ร านเบเกอรี่ ) ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมิน
ความสามารถ การทําธุรกิจร านเบเกอรี่ ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

 

แผนก
บริหารธุรกิจ 

4 ฝmกอบรมการทักษะการจัดการร านค าปลีก 
ร านสะดวกซ้ือเบ้ืองต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมการ
จัดการร านค าปลีก ร านสะดวกซ้ือเบ้ืองต น 
ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

สาขาค าปลีก 

5 การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนัก
ขาย 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพสําหรับนักขาย ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐% 

สาขาค าปลีก 

6 ฝmกอบรมการทักษะการสร างสื่อออนไลน# ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมการ
ทักษะการสร างสื่อออนไลน# ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐% 
 

คอมพิวเตอร#
ธุรกิจ 



 

 

 

 

7 ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพร านซ'อมจักรยานยนต# ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมิน
ความสามารถการทําธุรกิจร านซ'อม
จักรยานยนต# ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาช'างยนต# 

    
 ๒.๓ กลยุทธDท่ี ๓ ส'งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค# ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๓.๑ เป_าประสงคD ผู สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค# ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมและให ความรู เก่ียวกับ

สถานศึกษาคุณธรรม 
ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

2 กิจกรรมวันพ'อ วันแม' และวันคล ายวันราช
สมภพในหลวง ร.10 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู  
เนื่องในวันพ'อ วันแม' ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

3 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เรื่องวันสําคัญทางศาสนาไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

4 กิจกรรมส'งเสริมประชาธิปไตยและเลือกต้ัง 
อวท. 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู  
เรื่องการส'งเสริมประชาธิปไตยและเลือกต้ัง 
อวท. ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

5 กิจกรรมอนุรักษ#สิ่งแวดล อม ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เรื่องการอนุรักษ#สิ่งแวดล อมไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

6 กิจกรรมต'อต านสารสิ่งเสพติด ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เรื่องการต'อต านสารสิ่งเสพติดไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

7 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมและค'าย
คุณธรรม 

ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'านเกณฑ#การ
ประเมินความรู เก่ียวกับสถานศึกษา
คุณธรรม ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

8 กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศก'อนฝmกงาน ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เก่ียวกับการเตรียมตัวก'อนฝmกงานไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 



 

 

 

 

9 กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เรื่องวันสถาปนาวิทยาลัย ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

10 กิจกรรมหน าเสาธง ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'านกิจกรรมหน า
เสาธง ร อยละ ๑๐๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

๑๑ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ผ'าน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร อยละ ๑๐๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

11 กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนร'วมกิจกรรมจิต
อาสาบริการชุมชน ร อยละ ๑๐๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการ นศ. 

๑๒ ฝmกอบรมขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกกันนอต
ร อยเปอร#เซ็น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยไม'น อย
กว'าร อยละ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
วิชาการ 

๑๓ กิจกรรมวันไหว ครู  ผู สําเร็จการศึกษามีความรู ผ'านเกณฑ#การ
ประเมิน ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

 

 
พันธกิจท่ี ๒ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีท่ีเน4นผู4เรียนเป̀นสําคัญ โดยการมีส.วนร.วมของชุมชน 
และสถานประกอบการ       
๑. วัตถุประสงคD  
      ๑.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให มีคุณภาพ 

๑.๒ เพ่ือจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ในการพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษาให มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑.๓ เพ่ือพัฒนาการจัดการด านสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี รวมถึงครุภัณฑ# และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๑.๔ เพ่ือจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โดยการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วนอย'างมีคุณภาพ     
 
๒. กลยุทธD 
          พันธกิจท่ี ๒ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ โดยการมีส'วนร'วมของ
ชุมชน และสถานประกอบการ มีจํานวน ๔ กลุยทธ# ดังนี้ 

๒.๑ กลยุทธDท่ี ๑ ส'งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให มีคุณภาพ                 

๒.๑.๑ เป_าประสงคD  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให มีคุณภาพ 

 



 

 

 

 

๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ  

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ ฝmกอบรบเชิงปฏบัติการ เรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู ฝmกอบรมมีความรู ในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ผ'านเกณฑ#ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๒ ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา ประชุมวางแผน 
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา มีความรู ความเข าใจ
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ ประชุมวางแผนกับสถานประกอบการเพ่ือ
วางแผนการจัดการศึกษาร'วมกัน 

สถานประกอบการ 
มีความรู ความเข าใจในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายแผนงาน,
ฝ@ายวิชาการ 

๔ โครงการฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

ผู เรียนผ'านเกณฑ#การประเมินความรู 
ความสามารถไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ แต'งต้ังคณะรับผิดชอบ ติดตาม และกํากับ
ดูแล การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะผ'านเกณฑ#ประเมิน
คุณภาพ ต้ังแต' ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

 
          ๒.๒ กลยุทธDท่ี ๒  ส'งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ในการ
พัฒนาครู นักเรียน นักศึกษาให มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
                ๒.๒.๑ เป_าประสงคD  จัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ในการพัฒนาครู นักเรียน 
นักศึกษาให มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ              
       ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ   
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนและจัดสรรบุคลากรครู

ตามสาขาวิชา  
จํานวนครูต'ออัตรานร.มีความสอดคล อง
ตามเกณฑ#ท่ีกําหนด  
(ครู ๑ คน ต'อ นักเรียน ๓๐ คน) 
อยู'ในเกณฑ#คุณภาพ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายทรัพยากร 

๒ ฝmกอบรมพัฒนาครูผู สอนด านการจัดการ
เรียนรู สมัยใหม'  

ครูผู สอนผ'านการประเมินความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

๓ ฝmกอบรมพัฒนาครูด านการเขียนแผนการ
สอน 

ครูผู สอนผ'านการประเมินความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 

๔ ฝmกอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาด านการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ'านการ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ผ'านการประเมิน ไม'น อยกว'า ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการนักศึกษา 

๖ การฝmกอบรมวิชาชีพฐานสมรรถนะก'อน
ฝmกงาน 

ผู เรียนผ'านการฝmกอบรมวิชาชีพฐาน
สมรรถนะก'อนฝmกงาน ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๗ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โดยเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ของครูผู สอน 

ครูผู สอน ผ'านเกณฑ#การประเมินคุณภาพ 
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

          ๒.๓ กลยุทธDท่ี ๓  ส'งเสริม สนับสนุน การจัดการด านสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี 
รวมถึงครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
                ๒.๓.๑ เป_าประสงคD  พัฒนาการจัดการด านสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี รวมถึง
ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
       ๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ   

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนงบประมาณประจําป6
สําหรับการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี 
ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แผนงบประมาณประจําป6ของสถานศึกษา
ผ'านการรับรองไม'น อยกว'าร อยะ ๘๐  

ฝ@ายทรัพยากร 
และ 

ฝ@ายแผนงาน 

๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานท่ี 
ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 

ความพึงพอใจของผู บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ท่ีมีต'อสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# 
อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ# และเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายทรัพยากร 

๓ โครงการฝmกอบรมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุกคนในสถานศึกษาผ'านการประเมิน
ความรู ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

          ๒.๔ กลยุทธDท่ี ๔  ส'งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โดยการมีส'วนร'วม
ทุกภาคส'วนอย'างมีคุณภาพ 
                ๒.๔.๑ เป_าประสงคD  จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โดยการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วน
อย'างมีคุณภาพ     
           ๒.๔.๒ แผนงาน โครงการ   
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ โครงการขยายความร'วมมือด านการจัด
การศึกษา และทําความร'วมมือ (MOU) 

สถานประกอบการท่ีทําความร'วมมือมี
ความพึงพอใจอยู'ในระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๒ โครงการฝmกอบรมพัฒนาคุณภาพครูฝmกใน
สถานประกอบการ 

ครูฝmกมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ/ 
ฝ@ายแผนงาน 

๓ โครงการฝmกอบรมครูนิเทศการฝmกงาน ครูนิเทศมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๔ การนิเทศติดตามนักศึกษาฝmกงาน นักศึกษาฝmกงานผ'านการประเมินคุณภาพ
อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ การประชุมสัมนาสถานประกอบการเพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 

ความพึงพอใจของผู ร'วมสัมนา อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๖ การอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก'อนออก
ฝmกงาน 

นักศึกษาผ'านการประเมินความรู  
ไม'น อยกว'าร อยละ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๗ การประชุมผู ปกครองเรื่องการจัด
การศึกษารูปแบบทวิภาคี 

ผู ปกครองมีความพึงพอใจของผู ร'วมสัมนา 
อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๘ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม' 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ทวิภาคี 

ผู เรียนมีผ'านการประเมินความรู  
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ทวิภาคี ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒฯ/ 
ฝ@ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

พันธกิจที่ ๓ เป`นแหล.งเรียนรู4ด4านวิชาการ และวิชาชีพ ในการสร4างสรรคDนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐD งานวิจัย และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สู.สาธารณชน 
 
 ๑. วัตถุประสงคD  

๑.๑ เพ่ือพัฒนาพัฒนาแหล'งเรียนรู ทางด านวิชาการ วิชาชีพ โดยความร'วมมือกับชุมชน และ
สถานประกอบการ 
        ๑.๒ เพ่ือพัฒนาสร างสรรค#นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และเทคโนโลยีสู'สาธารณชน 
๒. กลยุทธD 
          พันธกิจท่ี ๓ เป
นแหล'งเรียนรู ด านวิชาการ และวิชาชีพ ในการสร างสรรค#นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# 
งานวิจัย และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ สู'สาธารณชน มีจํานวน ๒  กลุยทธ# ดังนี้ 

๒.๑.กลยุทธDท่ี ๑ ส'งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล'งเรียนรู ทางด านวิชาการ วิชาชีพ โดยความ
ร'วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการ 
 ๒.๑.๑ เป_าประสงคD   การจัดการศึกษาโดยชุมชนและสถานประกอบการมีส'วนร'วม เพ่ือเป
น
แหล'งเรียนรู ทางด านวิชาการ และวิชาชีพ  
 

๒.๑๒ แผนงานและโครงการ 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ  ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๒ ศูนย#บริการวิชาชีพถาวร  ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการศูนย#ซ'อมสร างบริการประชาชน ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๔  โครงการฝmกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ 
 

ผู เข ารับการฝmกอบรมผ'านเกณฑ#การ
ประเมินความรู ความสามารถไม'น อย
กว'าร อยละ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ กิจกรรมศูนย#บริการตรวจเช็คสภาพรถใน
ชุมชน  

ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

สาขาวิชาช'าง
ยนต# 

 
 



 

 

 

 

๒.๒ กลยุทธDท่ี ๒ ส'งเสริม สนับสนุนในการสร างสรรค#นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และ
เทคโนโลยีสู'สาธารณชน 
                ๒.๒.๑ เป_าประสงคD สร างสรรค# พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และเทคโนโลยีสู'
สาธารณชน                 

      ๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู4รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม และงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ของครู 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และ
งานวิจัย ผลงานวิชาการ ของครูผ'าน
เกณฑ#การประเมินคุณภาพ ระดับ 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๒ การฝmกอบรมและพัฒ นาการทํ า
โครงการวิชาชีพ 

ผู เรียนผ'านการประเมินความรู เก่ียวกับ
การทําโครงการวิชาชีพ ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม โครงการ โครงงาน ของ
ผู เรียน 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม 
โครงการ โครงงาน ของผู เรียนผ'าน
เกณฑ#การประเมินคุณภาพ ระดับ 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๔ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ#
อาชีวศึกษา 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ 

ฝ@ายแผนงาน 

๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร#  ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ 

ฝ@ายวิชาการ 

๖ นิทรรศกาลจัดแสดงผลงานวิชาการ
และผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม 
การวิจัย 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ 

ฝ@ายวิชาการ/ 
ฝ@ายแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.วนท่ี4 
 

การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน  



 

 

 

 

ส.วนที่4 
การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

พันธกิจ ที่ ๑  จัดการศึกษาให4กับผู4เรียนให4มีความรู4 ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธDที่ ๑.๑ ส.งเสริม สนับสนุนให4ผู4เรียนมีความรู4 ในสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ โครงการป*จฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อ

พัฒนาด านความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาใน
การเตรียมตัวเข าทํางานและศึกษาต'อ 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๒ โครงการฝmกอบรมการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู การ
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไม'น อย
กว'าร อยละ ๗๐ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมจักรยานยนต# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ช'าง
ซ'อมจักรยานยนต#ได  ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาช'างยนต# 

๔ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมเครื่องยนต#ดีเซลและแก�สโซลีน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาช'างยนต#  

๕ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมเครื่องยนต#เล็กดีเซลและแก�สโซ
ลีน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ช'าง
ซ'อมเครื่องยนต#เล็กดีเซลและแก�สโซลีน ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาช'างยนต# 



 

 

 

 

๖ ฝmกอบรมในทักษะการจัดการร านค า
ปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู การ
จัดการร านค าปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 

๗ ฝmกอบรมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ใน
การเขียนแผนธุรกิจ ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 

๘ ฝmกอบรมหลักสูตรนักธุรกิจน อย ร อย
ล าน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 

๙ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ (ร านเบเกอรี่) ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ใน
การเป
นเจ าของกิจการได ไม'น อยกว'าร อยละ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 

๑๐ ฝmกอบรมโปรแกรมซอฟแวร#ทั่วไป
สําหรับธุรกิจ 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู ทั่วไป
สําหรับธุรกิจไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขา
คอมพิวเตอร# 

๑๑ ฝmกอบรมการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร# และการติดตั้งซอฟแวร# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขา
คอมพิวเตอร# 

๑๒ ฝmกอบรมหลักสูตรฐานมรรถนะระยะสั้น 
การสร างสื่อและกราฟ̂กคอมพิวเตอร# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขา
คอมพิวเตอร# 

 

 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธDที่ ๑.๒ ส.งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ ฝmกอบรมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุบนท องถนน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมการขับขี่
ปลอดภัย ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 
 

๒ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ผู สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 
 

๓ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ(ร านเบเกอรี่ ) 
 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมินความสามาถ 
การทําธุรกิจร านร านเบเกอรี่  ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ แผนก
บริหารธุรกิจ 

 

๔ ศูนย#ซ'อมสร างบริการวิชาชีพเพื่อ
ประชาชน 

ผู สําเร็จการศึกษาและผู ใช บริการมีความพึง
พอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ แผนก
อุตสาหกรรม 

๕ ฝmกอบรมการทักษะการจัดร านค าปลีก 
ร านสะดวกซื้อเบื้องต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมการจัดการ
ร านค าปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 

๖ การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
นักขาย 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพสําหรับนักขาย ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาค าปลีก 



 

 

 

 

๗ ฝmกอบรมการทักษะการสร างสื่อออนไลน# ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการฝmกอบรมทักษะการ
สร างสื่อออนไลน# ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ คอมพิวเตอร#
ธุรกิจ 

๘ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพร านซ'อม
จักรยานยนต# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการประเมิน
ความสามารถการทําธุรกิจร านซ'อม
จักรยานยนต# ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สาขาช'างยนต# 

 
กลยุทธDที่ ๑.๓  ส.งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคD ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑  กิจกรรมอบรมและให ความรู เกี่ยวกับ

สถานศึกษาคุณธรรม 
ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๒ กิจกรรมวันพ'อ วันแม' และวันคล ายวัน
ราชสมภพในหลวง ร.10 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู  
เนื่องในวันพ'อ วันแม' ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๓ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู เรื่อง
วันสําคัญทางศาสนาไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๔ กิจกรรมส'งเสริมประชาธิปไตยและ
เลือกตั้ง อวท. 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู  เรื่อง
การส'งเสริมประชาธิปไตยและเลือกตั้ง อวท. 
ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 



 

 

 

 

๕ กิจกรรมอนุรักษ#สิ่งแวดล อม ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู เรื่อง
การอนุรักษ#สิ่งแวดล อมไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๖ กิจกรรมต'อต านสารสิ่งเสพติด ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู เรื่อง
การต'อต านสารสิ่งเสพติดไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๗ โครงการสถานศึกษาคุณธรรมและค'าย
คุณธรรม 

ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม ร อยละ 
๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๘ กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศก'อนฝmกงาน ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู 
เกี่ยวกับการเตรียมตัวก'อนฝmกงานไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๙ กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย ผู สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินความรู เรื่อง
วันสถาปนาวิทยาลัย ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๑๐ กิจกรรมหน าเสาธง ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'านกิจกรรมหน าเสา
ธง ร อยละ ๑๐๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 

๑๑ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ผ'าน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร อยละ ๑๐๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๑๒ กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนร'วมกิจกรรมจิตอาสา
บริการชุมชน ร อยละ ๑๐๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา 



 

 

 

 

๑๓ ฝmกอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกัน
นอตร อยเปอร#เซ็น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยไม'น อยกว'า
ร อยละ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๑๔ กิจกรรมวันไหว ครู ผู สําเร็จการศึกษามีความรู ผ'านเกณฑ#การ
ประเมิน ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

 
พันธกิจ ที่ ๒  การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีที่เน4นผู4เรยีนเป̀นสําคัญ โดยการมีส.วนร.วมของชุมชน และสถานประกอบการ       
กลยุทธDที่ ๒.๑ ส.งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให4มีคุณภาพ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ ฝmกอบรบเชิงปฏบัติการ เรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู ฝmกอบรมมีความรู ในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ผ'านเกณฑ#ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๒ ผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และกรรมการสถานศึกษา ประชุม
วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา 
มีความรู ความเข าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ ประชุมวางแผนร'วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาร'วมกัน 

สถานประกอบการ 
มีความรู ความเข าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายแผนงาน,
ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

๔ โครงการฝmกอบรบอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

ผู เรียนผ'านเกณฑ#การประเมินความรู 
ความสามารถไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๕ แต'งตั้งคณะรับผิดชอบ ติดตาม และ
กํากับดูแล การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะผ'านเกณฑ#ประเมิน
คุณภาพ ตั้งแต' ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

กลยทธDที่ ๒.๒ ส.งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน4นผู4เรียนเป̀นสําคัญ ในการพัฒนาครู นักเรียน นักศกึษาให4มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ ประชุมวางแผนและจัดสรรบุคลากรครู

ตามสาขาวิชา 
จํานวนครูต'ออัตรานร.มีความสอดคล องตาม
เกณฑ#ที่กําหนด (ครู ๑ คน ต'อนักเรียน ๓๐คน) 
อยู'ในระดับคุณภาพ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายทรัพยากร 

๒ ฝmกอบรมพัฒนาครูผู สอนด านการจัดการ
เรียนรู สมัยใหม' 

ครูผู สอนผ'านการประเมินการความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๗๕ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ ฝmกอบรมพัฒนาครูด านการเขียน
แผนการสอน 

ครูผู สอนผ'านการประเมินการความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๗๕ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๔ ฝmกอบรมพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาด านการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยในชั้นเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ'านการ
ประเมินการความรู  ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๕ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ครู นักเรียน และบุคลากรทางการผ'านการ
ประเมินความรู เกี่ยวกับศึกษาสถานศึกษา
คุณธรรม ไม'น อยกว'า ร อยละ ๘๐% 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒนา
กิจการนักศึกษา 

๖ การฝmกอบรมวิชาชีพฐานสมรรถนะก'อน
ฝmกงาน 

ผู เรียนผ'านการฝmกอบรมวิชาชีพฐานสมรรถนะ
ก'อนฝmกงาน ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๗ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ของ
ครูผู สอน 

ครูผู สอน ผ'านเกณฑ#การประเมินคุณภาพ 
ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

 
กลยทธDที่ ๒.๓ ส.งเสริม สนับสนุน การจัดการด4านสภาพแวดล4อม ภูมิทัศนD อาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑD และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ ประชุมวางแผนงบประมาณประจําป6

สําหรับการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงบประมาณประจําป6ของสถานศึกษาผ'าน
การรับรองคุณภาพ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายทรัพยากร
และฝ@ายแผนงาน 

๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคารสถานที่ 

ความพึงพอใจของผู บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ที่มีต'อสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคาร

๓.๕๑ – ๕.๐๐๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายทรัพยากร 



 

 

 

 

ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

สถานที่ ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓  โครงการฝmกอบรมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุกคนในสถานศึกษาผ'านการประเมินความรู ใน
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

กลยทธDที่ ๒.๔ ส'งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โดยการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วนอย'างมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ โครงการขยายความร'วมมือด านการจัด
การศึกษา และทําความร'วมมือ (MOU) 

สถานประกอบการที่ทําความร'วมมือมีความพึง
พอใจอยู'ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 

๒ โครงการฝmกอบรมพัฒนาคุณภาพครูฝmก
ในสถานประกอบการ 

ครูฝmกผ'านเกณฑ#การประเมินความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการฝmกอบรมครูนิเทศการฝmกงาน ครูนิเทศผ'านเกณฑ#การประเมินความรู  ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๔ การนิเทศติดตามนักศึกษาฝmกงาน นักศึกษาฝmกงานผ'านเกณฑ#การประเมิน
คุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๕ การประชุมสัมนาสถานประกอบการเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 

ผู ร'วมสัมนา ผ'านเกณฑ#การประเมินความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

๖ การอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก'อนออก
ฝmกงาน 

นักศึกษาผ'านการประเมินความรู ไม'น อยกว'า
ร อยละ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๗ การประชุมผู ปกครองเรื่องการจัด
การศึกษารูปแบบทวิภาคี 

ผู ปกครองมีความพึงพอใจของผู ร'วมสัมนา อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๘ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม' 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี 

ผู เรียนมีผ'านการประเมินความรู  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคี ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายพัฒฯ/ฝ@าย
วิชาการ 

 
พันธกิจ ที่ ๓  เป̀นแหล.งเรียนรู4ด4านวิชาการ และวิชาชีพ ในการสร4างสรรคDนวัตกรรม สิ่งประดิษฐD งานวิจัย และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สู.สาธารณชน 

กลยทธDที่ ๓.๑ ส.งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล.งเรียนรู4ทางด4านวิชาการ วิชาชีพ โดยความร.วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 

๒ ศูนย#บริการวิชาชีพถาวร ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการศูนย#ซ'อมสร างบริการประชาชน ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 



 

 

 

 

๔ โครงการฝmกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้นฐานสมรรถนะ 

ผู เข ารับการฝmกอบรมผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู ความสามารถไม'น อยกว'าร อยละ๘๐ 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๕ กิจกรรมศูนย#บริการตรวจเช็คสภาพรถ
ในชุมชน (อาชีวบริการ) 

ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ สาขาวิชาช'าง
ยนต# 

 
กลยทธDที่ ๓.๒ ส.งเสริม สนับสนุนในการสร4างสรรคDนวัตกรรม สิ่งประดิษฐD งานวิจัย และเทคโนโลยีสู.สาธารณชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามป�งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม และงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
ของครู 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ของครูผ'านเกณฑ#การประเมิน
คุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 

๒ การฝmกอบรมและพัฒนาการทําโครงการ
วิชาชีพ 

ผู เรียนผ'านการประเมินการความรู เกี่ยวกับการ
ทําโครงการวิชาชีพ ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม โครงการ โครงงาน ของ
ผู เรียน 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม โครงการ 
โครงงาน ของผู เรียนผ'านเกณฑ#การประเมิน
คุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
 

 

๔ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ#
อาชีวศึกษา 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 



 

 

 

 

๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร# ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายแผนงาน 

๖ นิทรรศการจัดแสดงผลงานวิชาการและ
ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม การวิจัย 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ฝ@ายวิชาการ 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส.วนท่ี ๕ 
 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส.วนที่5 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู4สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ที่พึงประสงคD 

ข4อพิจารณา ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ติดตาม
ตรวจสอบ 

ผู4รับผิดชอบ 

ข4อพิจารณาที่ ๑.๑ จํานวนผู สําเร็จ
การศึกษาที่สอบผ'านมาตรฐานวิชาชีพครั้ง
แรก ร อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 
ข4อพิจารณาที่ ๑.๒ ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน'วยงานที่ผู สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน ศึกษาต'อที่มีต'อ
คุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด าน
ความรู   มีค'าเฉลี่ยตั้งแต' ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
ร อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 
 

๑ โครงการป*จฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาด านความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาใน
การเตรียมตัวเข าทํางานและศึกษาต'อ 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

แต'งตั้ง
คณะกรรมการ 
นิเทศติดตาม 
- จัดทําปฏิทิน
การนิเทศ 
- ดําเนินการ
ติดตาม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานตาม
ปฏิทินการนิเทศ 
- ประชุมผู มีส'วน
เกี่ยวข องเพื่อ

ฝ@ายวิชาการ 

๒ โครงการฝmกอบรมการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู การสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมจักรยานยนต# 
 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู ช'างซ'อม
จักรยานยนต#ได  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐% 
 

สาขาช'างยนต# 



 

 

 

 

ข4อพิจารณาที่ ๑.๓ ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน'วยงานที่ผู สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน ศึกษาต'อที่มีต'อ
คุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด านทักษะ
และการประยุกต#ใช  มีค'าเฉลี่ยตั้งแต'  
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 
ข4อพิจารณาที่ ๑.๔ ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน'วยงานที่ผู สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน ศึกษาต'อที่มีต'อ
คุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา ด าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค# มีค'าเฉลี่ยตั้งแต' ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
ร อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 

๔ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมเครื่องยนต#ดีเซลและแก�สโซ
ลีน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู ช'างซ'อม
เครื่องยนต#ดีเซลและแก�สโซลีน 
ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ดําเนินการแก ไข
ปรับปรุง 
-รายงานผลและ
สรุปผลการ
ติดตามนิเทศ 

สาขาช'างยนต#  

๕ ฝmกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ช'างซ'อมเครื่องยนต#เล็กดีเซลและแก�ส
โซลีน 
 
 
 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู ช'างซ'อม
เครื่องยนต#เล็กดีเซลและแก�ส
โซลีน ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาช'างยนต# 

๖ ฝmกอบรมในทักษะการจัดการร านค า
ปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู การจัดการ
ร านค าปลีก ร านสะดวกซื้อ
เบื้องต น ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

สาขาค าปลีก 

๗ ฝmกอบรมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู ในการเขียน
แผนธุรกิจ ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

สาขาค าปลีก 



 

 

 

 

๘ ฝmกอบรมหลักสูตรนักธุรกิจน อย ร อย
ล าน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

สาขาค าปลีก 

๙ ฝmกอบรมการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร# และการติดตั้งซอฟแวร# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

สาขา
คอมพิวเตอร# 

๑๐ ฝmกอบรมหลักสูตรฐานมรรถนะระยะ
สั้น การสร างร านค าออนไลน# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

สาขา
คอมพิวเตอร# 

๑๑ ฝmกอบรมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุบนท องถนน 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ฝmกอบรมการขับขี่ปลอดภัย ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 
 

๑๒ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ผู สําเร็จการศึกษามีความพึง
พอใจ อยู'ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้น
ไป 

ฝ@ายวิชาการ 
 

๑๓ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ(ร านเบเกอรี่ ) 
 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความสามาถ การทํา
ธุรกิจร านร านเบเกอรี่ ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

แผนก
บริหารธุรกิจ 

 



 

 

 

 

๑๔ ศูนย#ซ'อมสร างบริการวิชาชีพเพื่อ
ประชาชน 

ผู สําเร็จการศึกษาและ
ผู ใช บริการมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

แผนก
อุตสาหกรรม 

๑๕ ฝmกอบรมการทักษะการจัดการร านค า
ปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ฝmกอบรมการจัดการร านค า
ปลีก ร านสะดวกซื้อเบื้องต น 
ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

สาขาค าปลีก 

๑๖ การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
นักขาย 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับนักขาย ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐% 

สาขาค าปลีก 

๑๗ ฝmกอบรมการทักษะการสร างสื่อ
ออนไลน# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ฝmกอบรมการทักษะการสร าง
สื่อออนไลน# ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐% 

คอมพิวเตอร#
ธุรกิจ 

๑๘ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพร านซ'อม
จักรยานยนต# 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านการ
ประเมินความสามาถการทํา
ธุรกิจร านซ'อมจักรยานยนต# ไม'
น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

สาขาช'างยนต# 



 

 

 

 

๑๙  กิจกรรมอบรมและให ความรู เกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู เกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรมไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๐ กิจกรรมวันพ'อ วันแม' และวันคล ายวัน
ราชสมภพในหลวง ร.10 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู  เนื่องในวันพ'อ 
วันแม' ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๑ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู เรื่องวันสําคัญ
ทางศาสนาไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๒ กิจกรรมส'งเสริมประชาธิปไตยและ
เลือกตั้ง อวท. 

ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู  เรื่องการ
ส'งเสริมประชาธิปไตยและ
เลือกตั้ง อวท. ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๓ กิจกรรมอนุรักษ#สิ่งแวดล อม ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู ไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนา 



 

 

 

 

๒๔ 
 

กิจกรรมต'อต านสารสิ่งเสพติด ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู เรื่องการ
ต'อต านสารสิ่งเสพติดไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรมและค'าย
คุณธรรม 

ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'าน
เกณฑ#การประเมินความรู 
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๖ กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศก'อนฝmกงาน ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู เกี่ยวกับการ
เตรียมตัวก'อนฝmกงานไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๗ กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย ผู สําเร็จการศึกษามีผลการ
ประเมินความรู เรื่องวัน
สถาปนาวิทยาลัย ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๒๘ กิจกรรมหน าเสาธง ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนผ'าน
กิจกรรมหน าเสาธง ร อยละ 
๑๐๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 



 

 

 

 

๒๙ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ผ'านกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ร อยละ ๑๐๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓๐ กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนร'วม
กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน 
ร อยละ ๑๐๐ 

ฝ@ายพัฒนาฯ 

๓๑ ฝmกอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
กันน�อคร อยเปอร#เซ็น 

ผู สําเร็จการศึกษาผ'านเกณฑ#
การประเมินความรู เกี่ยวกับ
การขับขี่ปลอดภัยไม'น อยกว'า
ร อยละ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓๒ กิจกรรมวันไหว ครู ผู สําเร็จการศึกษามีความรู ผ'าน
เกณฑ#การประเมิน ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๓๓ กิจกรรมการสอบสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

จํานวนผู สําเร็จการศึกษาที่
สอบผ'านมาตรฐานวิชาชีพครั้ง
แรก ร อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๓๔ โครงการสํารวจ ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน'วยงานที่
ผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน ศึกษาต'อที่

ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน'วยงานที่
ผู สําเร็จการศึกษาไปทํางาน 

ฝ@ายแผนงาน 



 

 

 

 

มีต'อคุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา 
ด านความรู  ด านทักษะและการ
ประยุกต#ใช  และด านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค#  
 

ศึกษาต'อที่มีต'อคุณภาพของ
ผู สําเร็จการศึกษา ด านความรู  
ด านทักษะและการประยุกต#ใช  
และด านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค# 
มีค'าเฉลี่ยตั้งแต' ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
 

ข4อพิจารณา ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ติดตาม
ตรวจสอบ 

ผู4รับผิดชอบ 

ข อพิจารณาที่ ๒.๑ จํานวนรายวิชาของ
หลักสูตรที่ได รับการปรับปรุงครบทุก
สาขาวิชาที่เป̂ดสอน  
ภายใน ๓ ป6 
  
ข อพิจารณาที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของครูที่
มีต'อหลักสูตร ที่ได รับการปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกําหนดรายวิชาใหม'หรือกลุ'มวิชา
เพิ่มเติม มีค'าเฉลี่ย ตั้งแต' ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 
ข อพิจารณาที่ ๒.๓ จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู ที่มีคุณภาพ ผ'านเกณฑ#การ
ประเมินคุณภาพ ร อยละ ๘๐ 
 

๑ ฝmกอบรบเชิงปฏบัติการ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู ฝmกอบรมมีความรู ในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ผ'านเกณฑ#ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐% 

แต'งตั้ง
คณะกรรมการ 
นิเทศติดตาม 
- จัดทําปฏิทิน
การนิเทศ 
- ดําเนินการ
ติดตาม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานตาม
ปฏิทินการนิเทศ 
- ประชุมผู มีส'วน
เกี่ยวข องเพื่อ
ดําเนินการแก ไข
ปรับปรุง 

ฝ@ายวิชาการ 

๒ ผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกรรมการสถานศึกษา 
ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และกรรมการ
สถานศึกษามีความรู ความ
เข าใจในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะไม'น อยกว'าร อย
ละ ๘๐% 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ ประชุมวางแผนร'วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาร'วมกัน 

สถานประกอบการ 
มีความรู ความเข าใจในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐% 

ฝ@ายแผนงาน,
ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๔ จํานวนงานวิจัยในชั้น
เรียนที่นําไปใช ประโยชน# ในการแก ป*ญหา
การจัดการเรียนการสอน ผ'านเกณฑ#การ
ประเมินคุณภาพ ตั้งแต' ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 

ข อพิจารณาที่ ๒.๕ ครูทุกคนได รับการ
พัฒนาด านวิชาการ หรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ#กับรายวิชาที่สอนไม'น อยกว'า ๒๐ 
ชั่วโมงต'อป6  

 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๖ จํานวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย'องความรู ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน'วยงานหรือองค#กร
ภายนอก ไม'น อยกว'าร อยละ ๒๐ 

๔ โครงการฝmกอบรบอาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

ผู เรียนผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู ความสามารถไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

-รายงานผลและ
สรุปผมการ
ติดตามนิเทศ 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ แต'งตั้งคณะรับผิดชอบ ติดตาม และ
กํากับดูแล การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะผ'าน
เกณฑ#ประเมินคุณภาพ ตั้งแต' 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๖ ฝmกอบรบเชิงปฏบัติการ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผู ฝmกอบรมมีความรู ในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ผ'านเกณฑ#ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐% 

ฝ@ายวิชาการ 

๗ ประชุมวางแผนและจัดสรรบุคลากรครู
ตามสาขาวิชา 

จํานวนครูต'ออัตรานร.มีความ
สอดคล องตามเกณฑ#ที่กําหนด 
(ครู ๑ คน ต'อนักเรียน ๓๐คน) 
อยู'ในระดับคุณภาพ ๓.๕๑ ขึ้น
ไป 

ฝ@ายทรัพยากร 

๘ ฝmกอบรมพัฒนาครูผู สอนด านการ
จัดการเรียนรู สมัยใหม' 

ครูผู สอนผ'านการประเมินการ
ความรู  ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 

๙ ฝmกอบรมพัฒนาครูด านการเขียน
แผนการสอน 

ครูผู สอนผ'านการประเมินการ
ความรู  ไม'น อยกว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของ
ผู เรียนในด านสภาพแวดล อม ภูมิทัศน# มี
ค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป ร อยละ ๗๕ 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๘ ความพึงพอใจของครู 
ผู เรียน ด านจัดการอาคารสถานที่ มี
ค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป ร อยละ ๗๕ 
  
 

ข อพิจารณาที่ ๒.๙ ความพึงพอใจของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน ในการ
บริหารจัดการด านครุภัณฑ# มีค'าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไป ร อยละ ๗๕ 
 
ข อพิจารณาที่ ๒.๑๐ ความพึงพอใจของ
ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู เรียน ในการบริหารจัดการด าน
ฐานข อมูล มีค'าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป ร อย
ละ ๗๕ 
 

๑๐ ฝmกอบรมพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาด านการพัฒนา
นวัตกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผ'านการประเมินการความรู  ไม'
น อยกว'าร อยละ ๗๕ 

ฝ@ายวิชาการ 

๑๑ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการผ'านการประเมิน
ความรู เกี่ยวกับศึกษา
สถานศึกษาคุณธรรม ไม'น อย
กว'า ร อยละ ๘๐% 

ฝ@ายพัฒนา
กิจการนักศึกษา 

๑๒ การฝmกอบรมวิชาชีพฐานสมรรถนะ
ก'อนฝmกงาน 

ผู เรียนผ'านการฝmกอบรม
วิชาชีพฐานสมรรถนะก'อน
ฝmกงาน ไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐% 

ฝ@ายวิชาการ 

๑๓ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน นผู เรียนเป
นสําคัญ ของ
ครูผู สอน 

ครูผู สอน ผ'านเกณฑ#การ
ประเมินคุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๑๔ ประชุมวางแผนงบประมาณประจําป6
สําหรับการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อมภูมิทัศน# อาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ# และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงบประมาณประจําป6ของ
สถานศึกษาผ'านการรับรอง
คุณภาพ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ฝ@ายทรัพยากร
และฝ@ายแผนงาน 



 

 

 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๑๑ รายจ'ายในการ
จัดการเรียนการสอนไม'น อยกว'าร อยละ 
๓๐ ของงบดําเนินการ 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๑๒ รายจ'ายในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือบําเพ็ญ
ประโยชน#ต'อชุมชน สังคมไม'น อยกว'าร อย
ละ ๕ ของงบดําเนินการ 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๑๓ รายจ'ายในการ
ส'งเสริมการจัดทําการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
งานสร างสรรค#ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อย
ละ ๑๐ ของงบดําเนินการ 

 

 

๑๕ โครงการพัฒนาปรับปรุงด าน
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ# และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

ความพึงพอใจของผู บริหาร ครู 
บุคลากร นักเรียน ที่มีต'อ
สภาพแวดล อม ภูมิทัศน# 
อาคารสถานที่ ครุภัณฑ# และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ฝ@ายทรัพยากร 

๑๖  โครงการฝmกอบรมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุกคนในสถานศึกษาผ'านการ
ประเมินความรู ในการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๑๗ โครงการขยายความร'วมมือด านการจัด
การศึกษา และทําความร'วมมือ 
(MOU) 

สถานประกอบการที่ทําความ
ร'วมมือมีความพึงพอใจอยู'ใน
ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๑๘ โครงการฝmกอบรมพัฒนาคุณภาพครู
ฝmกนสถานประกอบการ 

ครูฝmกผ'านเกณฑ#การประเมิน
ความรู  ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐  

ฝ@ายวิชาการ 

๑๙ โครงการฝmกอบรมครูนิเทศการฝmกงาน ครูนิเทศผ'านเกณฑ#การ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 



 

 

 

 

ข อพิจารณาที่ ๒.๑๔ รายจ'ายในการ
ส'งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย# 
ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย#ทรงเป
นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการ
อนุรักษ#สิ่งแวดล อม การกีฬาและ
นันทนาการ และส'งเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม'น อยกว'า
ร อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
 
ข อพิจารณาที่ ๒.๑๕ จํานวนผู สําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผู เข าเรียน ร อย
ละ ๖๐ 
 
ข อพิจารณาที่ ๒.๑๖ การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา ร อยละ ๕๐ 

 

๒๐ การนิเทศติดตามนักศึกษาฝmกงาน นักศึกษาฝmกงานผ'านเกณฑ#การ
ประเมินคุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๒๑ การประชุมสัมนาสถานประกอบการ
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 

ผู ร'วมสัมนา ผ'านเกณฑ#การ
ประเมินความรู  ไม'น อยกว'า
ร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๒๒ การอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก'อนออก
ฝmกงาน 

นักศึกษาผ'านการประเมิน
ความรู ไม'น อยกว'าร อยละ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๒๓ การประชุมผู ปกครองเรื่องการจัด
การศึกษารูปแบบทวิภาคี 

ผู ปกครองมีความพึงพอใจของ
ผู ร'วมสัมนา อยู'ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๒๔ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม' 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี 

ผู เรียนมีผ'านการประเมิน
ความรู  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบทวิภาคี ไม'น อย
กว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายพัฒฯฝ@าย
วิชาการ 



 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสร4างสังคมแห.งการเรียนรู4 
ข4อพิจารณา ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด ติดตาม

ตรวจสอบ 
ผู4รับผิดชอบ 

ข4อพิจารณาที่ ๓.๑ จํานวนเครือข'ายใน
การสร างสังคมแห'งการเรียนรู  ใช 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมด านวิชาชีพ ๑๐ 
แห'ง  

ข4อพิจารณาที่ ๓.๒ ความพึงพอใจผู เรียน 
และชุมชน ต'อแหล'งการเรียนรู และการ
ให บริการวิชาการและวิชาชีพ มีค'าเฉลี่ย
ตั้งแต' ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ร อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ข4อพิจารณาที่  ๓.๓ จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ของครูไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ ของครูทั้งหมด ที่นําไปใช ประโยชน# 
 
 

๑ ศูนย#บ'มเพาะวิชาชีพ ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

แต'งตั้ง
คณะกรรมการ 
นิเทศติดตาม 
- จัดทําปฏิทิน
การนิเทศ 
- ดําเนินการ
ติดตาม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานตาม
ปฏิทินการนิเทศ 
- ประชุมผู มีส'วน
เกี่ยวข องเพื่อ
ดําเนินการแก ไข
ปรับปรุง 
-รายงานผลและ

ฝ@ายแผนงาน 

๒ ศูนย#บริการวิชาชีพถาวร ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ฝ@ายวิชาการ 

๓ โครงการศูนย#ซ'อมสร างบริการ
ประชาชน 

ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ฝ@ายแผนงาน 

๔ โครงการฝmกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้นฐานสมรรถนะ 

ผู เข ารับการฝmกอบรมผ'าน
เกณฑ#การประเมินความรู 
ความสามารถไม'น อยกว'าร อย
ละ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๕ กิจกรรมศูนย#บริการตรวจเช็คสภาพรถ
ในชุมชน (อาชีวบริการ) 

ผู รับบริการมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

สาขาวิชาช'าง

ยนต# 

๖ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม และงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ของครู 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม 
และงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
ของครูผ'านเกณฑ#การประเมิน

ฝ@ายแผนงาน 



 

 

 

 

ข4อพิจารณาที่  ๓.๔ จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม โครงการ 
โครงงาน ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด ที่นําไปใช 
ประโยชน# 
 
ข4อพิจารณาที่  ๓.๕ จํานวนผลงาน 
สิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม และงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ของครูไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ ของครูทั้งหมด ที่ได รับการเผยแพร' 
 
ข4อพิจารณาที่  ๓.๖ จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม โครงการ 
โครงงาน ของผู เรียนไม'น อยกว'าร อยละ 
๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด ที่ได รับการ
เผยแพร' 

 

คุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป สรุปผมการ
ติดตามนิเทศ 

๗ การฝmกอบรมและพัฒนาการทํา
โครงการวิชาชีพ 

ผู เรียนผ'านการประเมินการ
ความรู เกี่ยวกับการทําโครงการ
วิชาชีพ ไม'น อยกว'าร อยละ ๘๐ 

ฝ@ายวิชาการ 

๘ โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ# 
นวัตกรรม โครงการ โครงงาน ของ
ผู เรียน 

ผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม 
โครงการ โครงงาน ของผู เรียน
ผ'านเกณฑ#การประเมิน
คุณภาพ ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 

๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ#
อาชีวศึกษา 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ 

ฝ@ายแผนงาน 

๑๐ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร# ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ 

ฝ@ายแผนงาน 

๑๑ นิทรรศการจัดแสดงผลงานวิชาการ
และผลงานสิ่งประดิษฐ# นวัตกรรม การ
วิจัย 

ผู ร'วมงานมีความพึงพอใจ อยู'
ในระดับ ๓.๕๑ 

ฝ@ายวิชาการ 

 


