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บทที� 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 
 

1.  ความเป็นมา 
1.1  ขอ้มลูพื
นฐาน  ประวติั  ที�ตั
ง  ขนาด  

 
วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใตไ้ดร้ับการประกาศจดัตั
งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื�อวนัที�    18  มิถุนายน  

2540    บนเนื
อที�  111  ไร่  22  ตาราง  ตาํบลดงสุวรรณ  อาํเภอดอกคาํใต ้ จงัหวดัพะเยา 
 

1.2  สภาพชุมชน   
สภาพชุมชนเป็นสังคมแห่งเกษตรกรรม มีการจดัทาํการเกษตร เช่น ทาํนา ทาํไร่ขา้วโพด  สวนถั�วดาํ ปลกู

กระเทียม ตลอดทั
งปี  สภาพสังคมใกลชิ้ด บา้นพกัอาศยัอยูติ่ดกนัรู้จกักนั ไปมาหาสู่กนั สังคมใหค้วามสนใจในการ
จดัดาํเนินงานของวิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ เป็นอย่างดี มีขนมธรรมเนียม  วฒันธรรม ประเพณี เช่น การทาํบุญ
ตานก๋วยสลากพตัร์   ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีรดนํ
าดาํหวัปี< ใหม่เมือง   

 
1.3  ปรัชญาของสถานศึกษา 

“คิดด ี ทําดี  มีคุณธรรม  ผู้นําการจัดการ” 

 

1.4  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

               วิสัยทศัน์การอาชีวศึกษา 
               สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองคก์รหลกัในการจดัการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
ใหก้บัประชาชนอย่างทั�วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และจดัการองคค์วามรู้ ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระ  สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 
          พนัธกิจการอาชีวศึกษา 

1. ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพ ทุกระดบัอยา่งทั�วถึง และเสมอภาค 
2. สร้างการบริหารและจดัการอาชีวศึกษาที�มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
3. วิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื�อประกอบวิชาชีพและเพิ�มศกัยภาพ 

ในการแข่งขนั 
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2. สภาพปัจจุบนั 
2.1  จาํนวนนกัเรียน ครู บุคลากร  อาคาร สถานที� 

  
ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2552 

รวมทั>งสิ>น ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี/

ปทส. 

ปี 

1 

ปี 

2 

ปี 

3 รวม 

ปี

1 

ปี 

2 รวม 

ปี 

1 

ปี 

2 รวม 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาเครื�องกล                       
 - สาขางานยานยนต ์ 34 27 36 97               

 - สาขางานเทคนิคยานยนต ์         39 26 65         

สาขาวิชาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์                       

 - สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 40 11 16 67               

สาขาวิชาไฟฟ้ากําลงั                       

 - สาขางานติดตั
งไฟฟ้า         18 18 36         

รวม       164     101       265 

ประเทภวชิาพาณิชยกรรม                       

สาขาวิชาพณิชยการ                       

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 17 16 49               

สาขาวิชาการบัญชี                       

 - สาขางานบญัชี         19 14 33         

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                       

 - สาขางานเทคโนโลยีสาํนกังาน         4 8 12         

รวม       49     45         

รวมทั>งสิ>น       213     146       359 
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บุคลากร 

1.  ขา้ราชการ    11       คน 
2.  พนกังานราชการ    9        คน 
3,  ครูจา้งสอน     5        คน 
4.  เจา้หนา้ที�   14        คน 
5.  นกัการภารโรง       5        คน 
6.  คนขบัรถ    1         คน 

           รวม                                       45       คน 

 

อาคาร  สถานที� 

 

  1.   อาคารอาํนวยการ       3  ชั
น           1 หลงั 
  2.   อาคารฝึกปฏิบติัการ        4  ชั
น           1 หลงั 
  3.  โรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื
นฐาน       1  ชั
น            1 หลงั 
  4.   อาคารปฏิบติัการทางภาษา                      1  ชั
น            1 หลงั 
  5.   อาคารเรียนชั�วคราว                                 1  ชั
น            1 หลงั 
  6.  หอประชุม                                                1  ชั
น            1 หลงั 
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2.2 โครงสร้างการบริหารวิทยาลยั  
 

แผนภูมกิารบริหารงานวทิยาลยัการอาชีพดอกคําใต้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมเจตน ์ แสนขติัยาพร 
หวัหนา้งานกิจกรรม 

ว่าที�ร้อยตรี บณัฑิต  บุญทาศรี 
ผูอ้าํนวยการ 

นายอุบล  ฟคูาํมี 
ทาํหนา้ที� รอง ผอ.ฝ่ายวชิาการ 

นายประสาน ภทัรประสงค ์
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

นายประสิทธิ  สุโข 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสมเกียรติ  กระจ่างพนัธ์ 
รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาฯ 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ทาํหนา้ที� รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานฯ 

นายบญัญติั  อิ�นคาํ 
หน.แผนกวิชาช่างยนต ์

นายสัญญา หนา้สมบูรณ์ 
หน.แผนกวิชาเทคนิคพื
นฐาน 

นางวลยัลกัษณ์  มาลยั 
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

น.ส. กนกการญจน ์ภาชนะ 
หน.แผนกวิชาการบญัชี 

นายศตธรรม  บุญทาศรี 
หวัหนา้งานวางแผนฯ 

นายศตธรรม  บุญทาศรี 
หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลฯ 

นายมนตรี  แกว้มาเมือง 
หวัหน้างานความร่วมมือ 

นายบญัญติั  อิ�นคาํ 
หวัหนา้งานวิจยั พฒันา นวตักรรม 

นางวลยัลกัษณ์ มาลยั 
หวัหนา้งานส่งเสริมผลผลิตฯ 

นายสัญญา หนา้สมบูรณ์ 
หวัหนา้งานปกครอง 

นายอุบล  ฟูคาํมี 
หวัหนา้งานประกนัคุณภาพฯ 

นายประสาน ภทัรประสงค ์
หวัหนา้งานพสัดุ 

นายประสิทธิJ   สุโข 
หวัหนา้งานการเงิน 

น.ส. อภิรดี  ศรีวิชยั 
หวัหน้างานบญัชี 

น.ส.ทินมณี  พลศิริ 
หวัหนา้งานบริหารงานทั�วไป 

นางวาสนา คาระมาตร 
หวัหน้างานแนะแนว 

นายเฉลิมพล  ชุ่มวงค ์
หวัหนา้งานทวิภาคี 

นายสงกรานต ์ เจนใจ 
หวัหนา้งานโครงการพิเศษ 

นายปิยะพนัธ์   ปัญญาส่อง 
หวัหนา้งานสื�อฯ 

น.ส.ทินมณี  พลศิริ 
หวัหนา้งานห้องสมุด 

น.ส. กนกการญจน ์ภาชนะ 
หวัหนา้งานบุคลากร 

นางศรีวิภา  คาํเหมือง 
หวัหน้างานสวสัดิการฯ 

นายเลิศพงศ ์ คาํเหมือง 
หวัหนา้งานอาคารสถานที� 

นางกนัยสิ์นีย ์ พนัธ์ปัญญา 
หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ ์

นางสุภาภรณ์  พงษย์ศ 
 หวัหนา้งานทะเบียน 

นางกมลพรรณ  ภทัรประสงค ์
หวัหนา้งานหลกัสูตรฯ 
หวัหนา้งานวดัผลฯ 
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2.3  หลกัสูตร การเรียนการสอน (การใชห้ลกัสูตร) 
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื�องกล 
 - สาขางานยานยนต ์
 - สาขางานเทคนิคยานยนต ์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 - สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

สาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั 
 - สาขางานติตตั
งไฟฟ้า 

ประเทภวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการบญัชี 

 - สาขางานบญัชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 - สาขางานเทคโนโลยีสาํนกังาน 
 
2.4  บรรยากาศ สิ�งแวดลอ้ม ความพร้อมของวิทยาลยั 

 วิทยาลยัตั
งอยู่ติดเขา มีบรรยากาศที�พร้อม สงบเงียบ เหมาะสมกบัการเรียนรู้ อยูไ่กลจากสิ�งยั�วยวน เช่น ร้าน
เกม หา้งสัพสินคา้  มีความพร้อมดา้นอาคารเรียน  ครุภณัฑ ์ที�ทนัสมยั  อุปกรณ์การเรียน ที�ครบครัน  และมีบุคลากรที�
มีประสิทธิภาพ  เป็นคนรุ่นใหม่ สนใจในการพฒันางานดา้นการสอน ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ มีผูบ้ริหาร ที�ทุ่มเท 
เสียสละ มองการไกล และใส่ใจในการพฒันาวิทยาลยัใหเ้ป็นที�รู้จกัของสังคม รักษาสิ�งแวดลอ้ม เกื
อกูล สนบัสนุน 
บุคลากรในวิทยาลยั ใหพ้ฒันาตนเองอยู่เสมอ เป็นสงัคมอุดมปัญญา และในการจดัการศึกษา ทุกรูปแบบ 
 

3. วสัิยทัศน์ของวิทยาลัย   ปีการศึกษา...2552...... ถึง ปีการศึกษา …2555….  

มุ่งมั�นจดัการเรียนการสอน ดา้นอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงานภายใตศ้กัยภาพที�มี
อยู ่ เพื�อให้การจดัการมีความเหมาะสมกบัทรัพยากร เพื�อใหเ้กิดผลผลิตและผลลพัธ์ที�พึงพอใจตามพื
นฐานความคิด
ที�ว่า Small and Smart 

 
4.  พนัธกจิของวทิยาลัย ปีการศึกษา.....2552...... ถึง ปีการศึกษา …2555…. 

เป็นสถานศกึษาที�จดัการเรียน การสอน การฝึกอบรม ด้านวิชาชีพ และการให้บริการตา่ง ๆ แก่สงัคม-ชมุชน 
ให้สอดคล้องกบัวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจสิ�งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 
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บทที� 2 

การพฒันาและจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

เพื�อใหส้อดคลอ้งและบรรลุตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ดงันั
นสถานศึกษาจึงไดก้าํหนดจุดเนน้ในการพฒันา
สถานศึกษา โดยไดแ้บ่งเป็นดา้นๆ ดงันี
  
 
1. ด้านการพฒันาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมกีลยุทธ์ดงันี> 

1.1 พฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ที�เปลี�ยนแปลงไป 

1.2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใหส้ามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

1.3 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
1.4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีที�จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน

วิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.5 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที�เหมาะสมและ

มนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี 
1.6 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 
1.7 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
1.8 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาที�สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

1.1 พฒันาผูเ้รียนให้
ความรู้และทกัษะ
วิชาชีพตามหลกัสูตรที�
เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ
สงัคมและเทคโนโลยทีี�
เปลี�ยนแปลงไป  
 

1.1 ร้อยละของผูเ้รียน
ที�มีผลสมัฤทธิJ ทางการ
เรียนตามเกณฑท์ี�
กาํหนดตามชั
นปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 70 75 • โครงการ
พฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

• โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติั
ในสถาน
ประกอบการ 

• โครงการ
นิเทศภายใน 

• โครงการ
พฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

• โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติั
ในสถาน
ประกอบการ 

• โครงการ
นิเทศภายใน 

• โครงการ
พฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

• โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติั
ในสถาน
ประกอบการ 

• โครงการ
นิเทศภายใน 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

1.2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้น
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้สามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นงาน
อาชีพได ้
 

ร้อยละของผูเ้รียนที�
สามารถประยุกต์
หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใช้
แกปั้ญหาในการปฏิบติั 
งานอาชีพอยา่งเป็น
ระบบ 
 

65 70 75 • โครงการ
พฒันาผูเ้รียน
ให้มีความรู้
ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้น
คณิตศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 

• โครงการ
พฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้น
คณิตศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 

• โครงการ
พฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้น
คณิตศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 

1.3 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการใช้
ภาษาสื�อสารไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม 

 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการใชภ้าษา
สื�อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 
 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการใช้
ภาษาสื�อสารได้
อยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะในการใช้
ภาษาสื�อสารได้
อยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการใช้
ภาษาสื�อสารได้
อย่างถกูตอ้ง
เหมาะสม 

1.4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะการใช้
เทคโนโลยทีี�จาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพได้
อยา่งเหมาะสม 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็น
ในการศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังานวชิาชีพ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยี
ที�จาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังาน
วิชาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้และทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยี
ที�จาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังาน
วิชาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยี
ที�จาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังาน
วิชาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1.5 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที�ดีงามใน
วิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพที�เหมาะสม
และมนุษยส์มัพนัธ์ที�ดี 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที�ดีงามใน
วิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพที�เหมาะสม
และมนุษยส์มัพนัธ์ที�ดี 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
ที�ดีงามในวิชาชีพ  
การมีบุคลิกภาพ
ที�เหมาะสมและ
มนุษยสั์มพนัธ์ที�ดี 
 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
ที�ดีงามในวชิาชีพ  
การมีบุคลิกภาพ
ที�เหมาะสมและ
มนุษยส์มัพนัธ์ที�ดี 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
ที�ดีงามในวชิาชีพ  
การมีบุคลิกภาพ
ที�เหมาะสมและ
มนุษยส์มัพนัธ์ที�ดี 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

1.6พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้และทกัษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลกัสูตรสาํหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลกัสูตรสาํหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษา 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
หลกัสูตรสาํหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษา 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
หลกัสูตรสาํหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษา 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
หลกัสูตรสาํหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษา 

1.7พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้และทกัษะใน
การหางานทาํ 
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะใน
การหางานทาํ 
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
ในการหางานทาํ 
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้และทกัษะ
ในการหางานทาํ 
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้และทกัษะ
ในการหางานทาํ 
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ 

1.8 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จ
การศึกษาที�สถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 
 

ร้อยละของผูเ้รียนที� 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาที�
สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 70 75 • โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะของ
ผูส้าํเร็จการศึกษา
ที�สถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานพึง
พอใจ 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะของ
ผูส้าํเร็จการศึกษา
ที�สถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานพึง
พอใจ 

• โครงการ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะของ
ผูส้าํเร็จการศึกษา
ที�สถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานพึง
พอใจ 
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2. ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยม ี   กลยุทธ์ดงันี> 

2.1 ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ 

2.3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
2.4 จดัสถานที�เรียน สถานที�  ฝึกปฏิบติังาน สถานที�ศึกษาคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา ทั
งใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื�นๆ 
2.5 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวก ที�เอื
อต่อการเรียนรู้  
2.6 พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั
งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั
งในระบบและทวิภาคี

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

2.1 ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะที�สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

 ระดบัคุณภาพของ
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะของ
สถานศึกษาที�มีการ
พฒันาตามความ
ตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  

พอ 
ใช ้ 

ดี ดี • โครงการ 
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการใน
การพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะที�
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

• โครงการ 
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการใน
การพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะที�
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

• โครงการ 
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการใน
การพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะที�
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

2.2 จดักระบวนการ
เรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัโดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง
ตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ   
 

ระดบัคุณภาพของการ
จดัการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
การฝึกทกัษะวชิาชีพ  
มีการฝึกปฏิบติัจริง  
เพื�อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ตามธรรมชาติ   เต็ม
ตามศกัยภาพและพึง
พอใจต่อคุณภาพการ
สอน  

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดักระบวนการ
เรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตาม
ธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ 

• โครงการ 
จดักระบวนการ
เรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตาม
ธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ 

• โครงการ 
จดักระบวนการ
เรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตาม
ธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

2.3 จดัระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและเพียงพอ
ในแต่ละสาขาวิชา 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัระบบคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

• โครงการ 
จดัระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

• โครงการ 
จดัระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

2.4 จดัสถานที�เรียน 
สถานที�  ฝึกปฏิบติังาน 
สถานที�ศึกษาคน้ควา้ให้
เหมาะสมกบัสาขาวิชา 
ทั
งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และ
แหล่งการเรียนรู้อื�นๆ 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัสถานที�เรียน 
สถานที�  ฝึกปฏิบติังาน 
สถานที�ศึกษาคน้ควา้
ให้เหมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั
งใน
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และ
แหล่งการเรียนรู้อื�นๆ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัสถานที�เรียน 
สถานที�  ฝึก
ปฏิบติังาน 
สถานที�ศึกษา
คน้ควา้ให้
เหมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั
งใน
สถานศึกษา 
สถาน
ประกอบการ 
และแหล่งการ
เรียนรู้อื�นๆ 

• โครงการ 
จดัสถานที�เรียน 
สถานที�  ฝึก
ปฏิบติังาน 
สถานที�ศึกษา
คน้ควา้ให้
เหมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั
งใน
สถานศึกษา 
สถาน
ประกอบการ 
และแหล่งการ
เรียนรู้อื�นๆ 

• โครงการ 
จดัสถานที�เรียน 
สถานที�  ฝึก
ปฏิบติังาน 
สถานที�ศึกษา
คน้ควา้ให้
เหมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั
งใน
สถานศึกษา 
สถาน
ประกอบการ 
และแหล่งการ
เรียนรู้อื�นๆ 
 

2.5 จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก ที�
เอื
อต่อการเรียนรู้ 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก ที�
เอื
อต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้ม
และสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ที�
เอื
อต่อการเรียนรู้ 

• โครงการ 
จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้ม
และสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ที�
เอื
อต่อการเรียนรู้ 

• โครงการ 
จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้ม
และสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ที�
เอื
อต่อการเรียนรู้ 

2.6 พฒันาบุคลากรทุก
คนของสถานศึกษาใน
งานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื�อง 
 
 
 
 

ระดบัคุณภาพของการ 
พฒันาบุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาใน
งานที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
เป็นระบบและต่อเนื�อง 
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
พฒันาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานที�เกี�ยวขอ้ง
อยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื�อง 

• โครงการ 
พฒันาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานที�เกี�ยวขอ้ง
อยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื�อง 

• โครงการ 
พฒันาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานที�เกี�ยวขอ้ง
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื�อง 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

 2.7 ระดมทรัพยากร
จากทั
งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกนัจดัการศึกษา
ทั
งในระบบและทวิ
ภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระดบัคุณภาพของการ
ระดมทรัพยากรจากทั
ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั
งในระบบ
และทวิภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
ระดมทรัพยากร
จากทั
งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
ร่วมกนัจดั
การศึกษาทั
งใน
ระบบและทวิภาคี
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการ 
ระดมทรัพยากร
จากทั
งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
ร่วมกนัจดั
การศึกษาทั
งใน
ระบบและทวภิาคี
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการ 
ระดมทรัพยากร
จากทั
งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
ร่วมกนัจดั
การศึกษาทั
งใน
ระบบและทวภิาคี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมกีลยุทธ์ดงันี> 

3.1 จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ 
3.2 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั
งดา้น

บุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ 
3.3 จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

 3.1 จดัทาํระบบการดูแล
ใหค้าํปรึกษาผูเ้รียน
อยา่งต่อเนื�องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัทาํระบบการดูแล
ให้คาํปรึกษาผูเ้รียน
อย่างต่อเนื�องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัทาํระบบการ
ดูแลใหค้าํปรึกษา
ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนื�องและมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการ 
จดัทาํระบบการ
ดูแลใหค้าํปรึกษา
ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนื�องและมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการ 
จดัทาํระบบการ
ดูแลใหค้าํปรึกษา
ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนื�องและมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

3.2 จดักิจกรรมส่งเสริม
ดา้นวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที�
ดีงามในวชิาชีพ รวมทั
ง
ดา้นบุคลิกภาพและ
มนุษยส์มัพนัธ ์
 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดักิจกรรมส่งเสริม
ดา้นวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
ที�ดีงามในวชิาชีพ 
รวมทั
งดา้นบุคลิกภาพ
และมนุษยส์มัพนัธ ์
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดักิจกรรม
ส่งเสริมดา้น
วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที�ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั
ง
ดา้นบุคลิกภาพ
และมนุษย์
สมัพนัธ์ 

• จดักิจกรรม
ส่งเสริมดา้น
วิชาการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที�
ดีงามใน
วิชาชีพ 
รวมทั
งดา้น
บุคลิกภาพ
และมนุษย์
สมัพนัธ์ 

• จดักิจกรรม
ส่งเสริมดา้น
วิชาการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที�
ดีงามใน
วิชาชีพ 
รวมทั
งดา้น
บุคลิกภาพ
และมนุษย์
สมัพนัธ์ 

3.3จดักิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี 
และทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดักิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี 
และทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดักิจกรรม
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม 
ประเพณี และ
ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

• โครงการ 
จดักิจกรรม
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม 
ประเพณี และ
ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

• โครงการ 
จดักิจกรรม
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม 
ประเพณี และ
ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 
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4. ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม โดยมกีลยุทธ์ดงันี> 

4.1 บริการวิชาชีพที�เหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องคก์ร ทั
งภาครัฐและเอกชนเพื�อการ
พฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�อง 

4.2 จดัสรรงบประมาณเพื�อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพที�
กาํหนด 

 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

4.1 บริการวิชาชีพที�
เหมาะสมตามความ
ตอ้งการของชุมชน 
สงัคม องคก์ร ทั
งภาครัฐ
และเอกชนเพื�อการ
พฒันาประเทศอยา่ง
ต่อเนื�อง 
 

ระดบัคุณภาพของการ 
บริการวิชาชีพที�
เหมาะสมตามความ
ตอ้งการของชุมชน 
สงัคม องคก์ร ทั
ง
ภาครัฐและเอกชนเพื�อ
การพฒันาประเทศ
อย่างต่อเนื�อง 

ดี ดี ดี • โครงการ 
บริการวิชาชีพที�
เหมาะสมตาม
ความตอ้งการ
ของชุมชน สงัคม 
องคก์ร ทั
งภาครฐั
และเอกชนเพื�อ
การพฒันา
ประเทศอยา่ง
ต่อเนื�อง 

• โครงการ 
บริการวิชาชีพที�
เหมาะสมตาม
ความตอ้งการ
ของชุมชน สงัคม 
องคก์ร ทั
งภาครัฐ
และเอกชนเพื�อ
การพฒันา
ประเทศอยา่ง
ต่อเนื�อง 

• โครงการ 
บริการวิชาชีพที�
เหมาะสมตาม
ความตอ้งการ
ของชุมชน สงัคม 
องคก์ร ทั
งภาครัฐ
และเอกชนเพื�อ
การพฒันา
ประเทศอยา่ง
ต่อเนื�อง 

4.2 จดัสรรงบประมาณ
เพื�อการบริการวิชาชีพ
อยา่งเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวิชาชีพที�กาํหนด 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัสรรงบประมาณ
เพื�อการบริการวิชาชีพ
อย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวิชาชีพที�
กาํหนด 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณเพื�อ
การบริการ
วิชาชีพอยา่งเป็น
ระบบและ
สอดคลอ้งกบั
แผนการบริการ
วิชาชีพที�กาํหนด 

• โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณเพื�อ
การบริการ
วิชาชีพอยา่งเป็น
ระบบและ
สอดคลอ้งกบั
แผนการบริการ
วิชาชีพที�กาํหนด 

• โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณเพื�อ
การบริการ
วิชาชีพอยา่งเป็น
ระบบและ
สอดคลอ้งกบั
แผนการบริการ
วิชาชีพที�กาํหนด 

 
5. ด้านการพฒันานวตักรรมและการวจิัย โดยมกีลยุทธ์ดังนี> 

5.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์งานวิจยั  และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

5.3 จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

5.1ส่งเสริม  สนบัสนุน
ใหมี้การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐง์านวจิยั  
และโครงงานที�นาํไปใช้
ในการพฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัคุณภาพของการ 
ส่งเสริม  สนบัสนุนให้
มีการสร้างและพฒันา
นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐง์านวจิยั  
และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
ส่งเสริม  
สนบัสนุนใหมี้
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ์
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
ส่งเสริม  
สนบัสนุนให้มี
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ์
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
ส่งเสริม  
สนบัสนุนให้มี
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ์
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

 5.2จดัสรรงบประมาณ
ในการสร้าง พฒันา และ
เผยแพร่นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  
และโครงงานที�นาํไปใช้
ในการพฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัสรรงบประมาณใน
การสร้าง พฒันา และ
เผยแพร่นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  
และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พฒันา 
และเผยแพร่
นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พฒันา 
และเผยแพร่
นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
จดัสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พฒันา 
และเผยแพร่
นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

5.3 จดัการเผยแพร่
ขอ้มูลเกี�ยวกบัการ
สร้างและพฒันา
นวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  
และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

ระดบัคุณภาพของการ 
จดัการเผยแพร่ขอ้มูล
เกี�ยวกบัการสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  
และโครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัการเผยแพร่
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
จดัการเผยแพร่
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

• โครงการ 
จดัการเผยแพร่
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
สิ�งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานที�
นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  
สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

 
6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ โดยมกีลยุทธ์ดงันี> 

6.1 ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศันข์องผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

6.2 จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  
6.3 จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

6.1 ใชภ้าวะผูน้าํและ
การมีวสิยัทศัน์ของ
ผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความ
ร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกให้
เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา 

ระดบัคุณภาพของการ 
ใชภ้าวะผูน้าํและการมี
วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร
ในการผสมผสาน
ความร่วมมือของ
บุคลากรในถานศึกษา 
และหน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

ดี ดี ดี • โครงการ 
ใชภ้าวะผูน้าํและ
การมีวสัิยทศัน์
ของผูบ้ริหารใน
การผสมผสาน
ความร่วมมือของ
บุคลากรใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอก
ใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

• โครงการ 
ใชภ้าวะผูน้าํและ
การมีวสิยัทศัน์
ของผูบ้ริหารใน
การผสมผสาน
ความร่วมมือของ
บุคลากรใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอก
ให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

• โครงการ 
ใชภ้าวะผูน้าํและ
การมีวสิยัทศัน์
ของผูบ้ริหารใน
การผสมผสาน
ความร่วมมือของ
บุคลากรใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอก
ให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 
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กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

6.2 จดัระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 

ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ 

• โครงการ 
จดัระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

• โครงการ 
จดัระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

6.3 จดัระบบสารสนเทศ
และการจดัการ
ความรู้เพื�อการ
พฒันาสถานศึกษา
อยา่งเหมาะสม 

 

ระดบัคุณภาพของ
จดัระบบสารสนเทศ
และการจดัการความรู้
เพื�อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
จดัระบบ
สารสนเทศและ
การจดัการความรู้
เพื�อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
จดัระบบ
สารสนเทศและ
การจดัการความรู้
เพื�อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

• โครงการ 
จดัระบบ
สารสนเทศและ
การจดัการความรู้
เพื�อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

 

7. ด้านมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน โดยมกีลยุทธ์ดงันี> 

                 7.1   มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
                 7.2  เพิ�มประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 

 

กลยทุธ์ (Strategy) ตวัชี
วดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 
2552 2553 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554-2555 

7.1 จดัระบบกลไกใน
การประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 
 

ระดบัคุณภาพของ
ระบบกลไกการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

ดี ดี ดี • โครงการ 
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 

• โครงการ 
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 

• โครงการ 
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 

7.2 เพิ�มประสิทธิผลของ
การประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ระดบัคุณภาพของการ 
ระบบการประกนั
คุณภาพสถานศึกษา 
 
 

ดี ดี ดี • โครงการ 
ประกนัคุณภาพ

สถานศึกษา 

• โครงการ 
ประกนัคุณภาพ

สถานศึกษา 

• โครงการ 
ประกนัคุณภาพ

สถานศึกษา 
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บทที� 3 
การบริหารและจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

 
ลกัษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพยีง 

 สถานศึกษาดาํเนินการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลกัษณะ ดงันี
  
1. ด้านการบริหารจดัการ 

  1.1  มีการกาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
  1.2 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั
งแผนระยะ
ยาวและแผนระยะสั
น  
  1.3 มีการจดัตั
งคณะกรรมการรับผิดชอบดาํเนินการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
  1.4 มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรทั
งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5 มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
  1.6 มีคณะทาํงานติดตามและประเมินผลเพื�อปรับปรุงคุณภาพการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
  1.7 การขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเนน้การมี 
ส่วนร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล 
  1.8 มีการสรุปและรายงานผลเพื�อกาํหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติั 
2. ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1  สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              2.2 มีการจดัทาํแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.3  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และมี
ผลงานนกัเรียนที�เกิดจากการเรียนรู ้
  2.4  มีการจดัหา ผลิต พฒันา สื�อ/แหล่งเรียนรู้ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน 
  2.5  มีการวดัผลประเมินผลที�เกิดจากการจดัการเรียนรู้บรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา  และนาํผลการประเมินมาปรับปรุง  พฒันา 
การขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความสมบูรณ์ยิ�งขึ
น 
                        2.6  ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอ้มนาํสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่สู่
ครอบครัว ชุมชน องคก์ร และหน่วยงาน 
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3.  ด้านการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
3.1  ดาํเนินกิจกรรมโดยผูเ้รียนโดยมีครูเป็นผูส้นบัสนุน 
3.2 เป็นกิจกรรมที�ดาํเนินการดว้ยความสมคัรใจหรือจิตอาสา 
3.3  กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา 
3.4  เป็นกิจกรรมที�มุ่งเนน้ใหเ้กิดความกา้วหนา้พร้อมกบัความสมดุลทางเศรษฐกิจ/สงัคม 

สิ�งแวดลอ้มของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได ้โดย 
   3.4.1 พอประมาณกบัภูมิสังคม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ/ความจาํเป็นของ 
สถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกบัสภาพภมิูประเทศ สภาพแวดลอ้ม ความคิก ความเชื�อและวิถีชีวิต 
   3.4.2 สมเหตุสมผล คือมีหลกัคิดและหลกัปฏิบติัของกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการที�
เกี�ยวขอ้ง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจดักิจกรรม 
   3.4.3 มีภูมิคุม้กนัที�ดี โดยการวางแผนกิจกรรมไดค้าํนึงถึงความเสี�ยงใน 
การดาํเนินโครงการ โดยมีขอ้เสนอทางเลือก หากมีการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ
น 
   3.4.4 ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งส่งเสริมความรอบรู้ 
เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ระเบียบวินยั สัมมาคารวะ ซื�อสตัย ์
สุจริต กตญัcูกตเวที ขยนัหมั�นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ และจิตสาํนึกในการทาํคุณประโยชน์เพื�อส่วนรวม 

3.5 เป็นกิจกรรมที�หลายฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา  หน่วยงานของรัฐ  
สถานประกอบการและชุมชน 

3.6 ผลสุดทา้ยคือการปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรมที�สอดคลอ้งกบั 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4. ด้านการพฒันาบุคลากร 

 4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  

   4.1.1  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1.2 นาํหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 
   4.1.3  ปฏิบติัตนตามหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างที�ดี 
   4.1.4   เผยแพร่หลกัการ แนวคิดเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 ครู 

   4.2.1  มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2.2 นาํหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน 
         4.2.3  ปฏิบติัตนตามหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอยา่งที�ดี 
   4.2.4  เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.3  บุคลากรทางการศึกษา 

   4.3.1  มีความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.3.2 นาํหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที� 
   4.3.3  ปฏิบติัตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอยา่งที�ดี 
   4.3.4  เผยแพร่หลกัการ  แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.4  นักเรียน 

   4.4.1  มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4.2 นาํหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการเรียนและการดาํเนินชีวิต 
   4.4.3  เผยแพร่หลกัการ  แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.5  ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 

   4.5.1  มีความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5.2 ปฏิบติัตนตามหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5.3  เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5.4  ส่งเสริม สนบัสนุน การดาํเนินงานการขบัเคลื�อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
   แนวคดิ  

 การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน  เรียนรู้เรื�องใดเรื�องหนึ�งตามความสนใจของผูเ้รียน
อยา่งลุ่มลึก  โดยผา่นกระบวนการหลกัคือ กระบวนการแกปั้ญหา  ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเพื�อคน้หาคาํตอบดว้ย
ตนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้จากการไดมี้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

 ความหมาย  
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�จดัประสบการณ์ใหแ้ก่

นกัเรียนเหมือนกบัการทาํงานในชีวิตจริง 
  วตัถุประสงค์  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหน้กัเรียน 
1. มีประสบการณ์โดยตรง 
2. ไดท้าํการทดลองและพิสูจน์สิ�งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
3. รู้จกัการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีขั
นตอน 
4. ฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี 
5. ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา 
6. ไดรู้้จกัวิธีการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา 
7. ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง 
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ประเภทของโครงงาน 
1. โครงงานแบบสาํรวจ 
2. โครงงานแบบทดลอง 
3. โครงงานสิ�งประดิษฐ์ 
4. โครงงานทฤษฎี 
รูปแบบการจดัทําโครงงาน 
1. ชื�อโครงงาน 
2. คณะทาํงาน 
3. ที�ปรึกษา 
4. แนวคิด / ที�มา / ความสาํคญั 
5. วตัถุประสงค ์/ จุดมุ่งหมาย 
6. ขั
นตอนการดาํเนินงาน / วิธีการศึกษา 
7. แหล่ง / สถานศึกษา (ถา้มี) 
8. วสัดุ  อุปกรณ์ 
9. งบประมาณ 
10. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
11. ประโยชนที์�คาดวา่จะไดรั้บ 
 ขั>นตอนในการสอนทําโครงงาน  
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  4  ขั
นตอน คือ 
1. กาํหนดความมุ่งหมายและลกัษณะโครงงานโดยตวันกัเรียนเอง 
2. วางแผนหรือวางโครงงาน  นกัเรียนตอ้งช่วยกนัวางแผนวา่จะทาํอะไร  ใชวิ้ธีการหรือกิจกรรมใด  จึงจะ
บรรลุจุดมุ่งหมาย 
3. ขั
นดาํเนินการ  ลงมือทาํกิจกรรมหรือแกปั้ญหา 
4. ประเมินผล  โดยประเมินว่ากิจกรรมหรือโครงงานนั
นบรรลุผลตามความมุ่งหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่  มี
ขอ้บกพร่อง  และควรแกไ้ขใหดี้ขึ
นอยา่งไร 
วธีิการทําโครงงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพื�อหาขอ้สรุปเกี�ยวกบัหวัขอ้ของโครงงาน  จากสิ�งต่อไปนี
  
- การสงัเกต หรือตามที�สงสยั 
- ความรู้ในวิชาต่าง ๆ  
- จากปัญหาใกลต้วั  หรือการเล่น 
- คาํบอกเล่าของผูใ้หญ่  หรือผูรู้้ 
2. เขียนหลกัการ  เหตุผล  ที�มาของโครงงาน 
3. ตั
งวตัถุประสงคข์องการทาํโครงงาน 
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4. กาํหนดวิธีการศึกษา เช่น  การสาํรวจ  การทดลอง  เป็นตน้ 
5. นาํผลการศึกษามาอภิปรายกลุ่ม 
6. สรุปผลการศึกษา   โดยการอภิปรายกลุ่ม 
7. ปรับปรุงชื�อโครงงาน  ใหค้รอบคลุม  น่าสนใจ 

  การประเมนิผลการทําโครงงาน 

  ครูผูส้อนจะเป็นผูป้ระเมินการทาํโครงงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินแผนผงัโครงงาน
พิจารณาตามรายละเอียดดงันี
  
1. ชื�อเรื�องแสดงถึงความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
2. ชื�อเรื�องมีความสัมพนัธ์กบัเนื
อหาคาํถามมีการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิด 
3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพื
นฐานความรู้เดิม 
4. วิธีการ  เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา  เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเนื
อหา 
5. แหล่งศึกษาสามารถคน้ควา้คาํตอบได ้
6. วิธีการนาํเสนอชดัเจน เหมาะสมกบัเนื
อหาและเวลา 
  
6. การสอนให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Learning) 

โดยคาํนิยามที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป เป็นการเรียนการสอนตามความตอ้งการของนกัศึกษา ซึ� งแต่ละคนมี
ความตอ้งการแตกต่างกนั จึงอาจเป็นเรื�องที�ทาํไม่ไดง่้ายนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหอ้งเรียนขนาดใหญ่ การวิจยัพบว่า
การสอนวิธีนี
ทาํให้นกัศึกษาสนใจเรียนมากขึ
น เพราะเป็นเรื�องที�เขาตอ้งการเรียน เป็นประโยชนต่์ออนาคตของเขา  ทาํ
ให้มีแรงจูงใจใหเ้รียนรู้ โดยครูเป็นผูป้ระสานความรู้เพื�อใหน้กัเรียนไปถึงจุดหมาย 

ครูจะตอ้งมองวา่ เราสอนใคร  เพื�อให้เขาทําอะไร  และ  จะสอนอย่างไร หากรู้พื
นฐานนกัเรียน (สอนใคร)  ก็
จะสามารถจดักระบวนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพื
นฐานเขาได ้ และการสอนตอ้งให้เขาตระหนกัในประโยชน ์ (เพื�อ
อะไร) จากนั
นจึงดาํเนินการสอน (อยา่งไร) ใหส้อดคลอ้งและไดป้ระโยชน์สูงสุด ซึ�งวิธีการสอนแบบใหผู้เ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง    น่าจะเป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ�ง 
  
วธีิการเสนอแนะในการสอนแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 
  
1.   อาจารยแ์จกเคา้โครงรายวิชาใหน้กัศึกษา โดยอาจารยไ์ม่สอน แต่แนะแนวทางใหน้กัศึกษาคิดและ    แกปั้ญหา  

นกัศึกษาจะตอ้งอ่านหนงัสือมาก่อน  นกัศึกษาเป็นผูอ้อกแบบเนื
อหา กาํหนดเนื
อหาเอง  ซึ� งการวดัผล จะตอ้งใช ้ 
ขอ้สอบที�มีมาตรฐานเดียวกนั ซึ� งเป็นเรื�องยากพอสมควร  

2.   การเรียนแบบโครงงาน  โดยในวิชานั
นนกัศึกษาจะตอ้งทาํโครงงานยอ่ย 4 โครงการ  ใชเ้วลาโครงการละ 2 
สปัดาห์ นกัศึกษาจะตอ้งตั
งปัญหาในแต่ละโครงการแลว้เชื�อมต่อโครงการกบัทฤษฎีที�อาจารยเ์สนอแนะไว ้  แต่
ก่อนปิดรายวิชาอาจารยต์อ้งสรุปและเสริมเพิ�มเติมเพื�อใหค้รอบคลุมเนื
อหาและวตัถุประสงคข์องรายวิชา 

 
ประเด็นเสนอแนะปลกีย่อย 
1.  ครูตอ้งเก่งมากจึงจะเป็นผูป้ระสานวิชาการอนัหลากหลายได ้
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2.  น่าจะปฏิรูปมหาวิทยาลยัใหเ้ป็น Student Centered Service เสียดว้ย คือใหน้กัศึกษาบริการตนเองในเรื�องต่างๆ ซึ�ง
จะฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัรับผิดชอบมากขึ
น  

3.  วิธีนี
สามารถทาํไดใ้นการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา  แต่หากเป็นระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัจะตอ้ง
ควบคุมขนาดชั
นเรียน และกาํหนดทิศทางในการจดัการเรียนการสอนให้ชดัเจน   

4.   ความยากคือการตรวจงาน การประเมิน วิธีที�น่าทดลองคือ ใหเ้ด็กตรวจงานกนัเอง   
5.   น่าจะมีชั
นเรียนทดลองวิธีนี
  อาจารยท่์านใดตอ้งการทดลองโปรดแจง้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6.   อาจทดลองใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเนื
อหาวิชาสกั 10 - 20 % 
7.   พอทาํไดใ้นชั
นปีที� 3 – 4 เนื�องจากนกัศึกษามีความรู้พื
นฐานที�จะบูรณาการไดแ้ลว้ ส่วนในชั
นปีที� 1 – 2 นั
น อาจ

ทาํไม่ได ้
8.  สาํหรับหอ้งเรียนขนาดใหญ่ รศ.ดร.ทวิช  ทดลองใชวิ้ธีแบ่งกลุ่มทาํการบา้นและตรวจการบา้นกนัเองโดยการสลบั

กลุ่ม โดยเฉลยให้เฉพาะหลกัการ นบัวา่เป็นการเรียนแบบนเป็นศูนยก์ลางในระดบัหนึ� งและอีกรูปแบบหนึ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

บทที� 4 
บทบาทหน้าที�ผู้เกี�ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 

 
 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

อาํนาจหน้าที�ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

        มาตราที� 38  ของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ใหก้าํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา   ซึ� งสอดคลอ้งกบั มาตรา 40 ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2545 

  
อาํนาจหน้าที�ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

          มาตราที� 26 ของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดาํกาํหนดอาํนาจหนา้ที�จ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล สาํหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ดงัต่อไปนี
   
    1) กาํกบั ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั               
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที� ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื
นที�การศึกษากาํหนด 
  2)เสนอความคิดตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา
เพื�อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื
นที�การศึกษาพิจารณา 
  3) ใหค้วามคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  4) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี
  กฎหมายอื�น หรือตามที� อ.ก.ค.ศ. เขตพื
นที�การศึกษา
มอบหมาย 
 

                            องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาขนาดเลก็ ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาจาํนวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย 
                1.ประธานกรรมการ 

          2.กรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง          จาํนวนหนึ� งคน 
               3.กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู                      จาํนวนหนึ�งคน 
               4.กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน      จาํนวน 1 คน 

 5. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น     จาํนวนหนึ�งคน 
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6.กรรมการที�เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า                จาํนวนหนึ� งคน 
              7.กรรมการที�เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์หรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพื
นที�  จาํนวนหนึ�งรูป หรือหนึ�ง
คน สาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ และจาํนวน สองรูป หรือสองคน สาํหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

8.กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนหนึ�งคนสาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ และจาํนวนหกคนสาํหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

9.ผูอ้าํนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการการสถานศึกษาและไม่มลีกัษณะต้องห้าม ดงันี> 

1.มีอายุไม่ต ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
4. ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่โทษสาํหรับความผิดที�ไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่เป็นคู่สัญญากบัสาํนกังานเขตพื
นที�การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื
นที�การศึกษาในเขต
พื
นที�การศึกษานั
น 

ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดรั้บการ 
แต่งตั
งใหม่อีกกไ็ดแ้ต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้

 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. คณะกรรมการเขตพื
นที�การศึกษาใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหนา้ที� ทาํให้เสื�อมเสียต่อสถานศึกษาหรือ

หย่อนความสามารถ 
4. ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 3หรือ4 
5. พน้จากการเป็นภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ�งเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์
ในกรณีที�ประธานกรรมการหรือกรรมการ พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหด้าํเนินการ 

สรรหา เลือก และแต่งตั
งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน    90 วนั  เวน้แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่
ถึง 180 วนั จะไมด่าํเนินการกไ็ดใ้หผู้ซึ้� งไดรั้บแต่งตั
งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องผู ้
ซึ� งแทนตน           
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2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 

     บทบาทหน้าที�ของผู้อํานวยการสถานศึกษา        
    1. อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาต ิ 

          1) จดัรูปแบบการศึกษา ม.15                              2) จดักระบวนการศึกษา  ม. 24-30  
          3) บริหารจดัการศึกษา 4 ดา้น ม. 39                   4)  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
          5) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ม. 48-50  6) ปกครองดูแลบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นฯ ม. 59 
          7) พฒันาบุคลากร นกัเรียนดา้นเทคโนโลยีฯ ม. 65-66          
    2. อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
           1) ผอ่นผนัการส่งเดก็เขา้เรียน ม.6                       2) เป็นเจา้พนกังานเจา้หนา้ที� 
           3) จดัการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ดอ้ยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
           4) ดาํเนินการอื�นๆ ตามกฎหมายกาํหนด 
     3. อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
               1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  2) บริหารกิจการสถานศึกษา     
               3) ประสานระดมทรัพยากร                                                          4) เป็นผูแ้ทนสถานศึกษา 
               5) จดัทาํรายงานประจาํปีต่อ กก.เขตพื
นที�                                     6) อนุมติัประกาศนียบตัร วฒิุบตัร 
               7) อื�นๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมอบหมาย    
                8) ตามที�ไดร้ับการกระจาย มอบอาํนาจ(ปฏิบติัราชการแทน) ม.44-45 
                       - ปลดัศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา        - ผอ.สาํนกัฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา 
                       - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 
     4. อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเคราะห์ จดัทาํนโยบาย แผนสถานศึกษา        
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
3) เสนอขอจดัตั
งเงินอุดหนุนทั�วไป                     
4) แต่งตั
งอนุกรรมการ คณะทาํงานต่างๆ 

      5. อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)   
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 
3) ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากร ม.27(3)    
4) จดัทาํมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลการปฏิบติังานครู ม.27(5)   
6) ปฏิบติัหนา้ที�ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 

               7)  สั�งใหค้รูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติั ม.49 
8) สั�งบรรจุแต่งตั
งครูผูช่้วย ครู บุคลากร ม.53(4)    
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9) สั�งครูที�ทดลองปฏิบติัราชการออก ม.56 วรรคสอง 
              10) สั�งใหค้รูพน้ทดลองทาํงานต่อไป  ม.56 วรรคสอง  
              11) สั�งครูที�ออกไปแลว้กลบัเขา้มาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64 
              12) สั�งใหค้รูรักษาการในตาํแหน่ง (ตาํแหน่งวา่ง) ม.68  
              13) สั�งเลื�อนขั
นเงินเดือนขา้ราชการครู  ม.73 
              14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75                        
              15) แจง้ภาระงาน เกณฑป์ระเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ  ม.78 
              16) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี ม.79                          
               17) ส่งเสริมสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาดูงาน  ม.81 
              18) รักษาวินยัอยา่งเคร่งครัด ม.82                               
              19) เสริมสร้างพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ม.95 98 
              20) อนุญาต ยบัย ั
งอนุญาตลาออก ม.108       
              21) สั�งแต่งตั
งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื�อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
              22) สั�งใหค้รูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจบ็ป่วย ยบุตาํแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จาํคุก 
   

 6.  อาํนาจหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื�น  เช่น 

 - รบ.ศธ.วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนนกัศึกษา พ.ศ.2548 
 - กฎกระทรวง ว่าดว้ยความประพฤติของนกัเรียนนกัศึกษา 
 - รบ.ศธ.วา่ดว้ยการปฏิบติัหนา้ที�พนกังานเจา้หนา้ที�ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนฯ พ.ศ.2548 
 - รบ.ศธ.วา่ดว้ยการกาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยดุราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วา่ดว้ยการชกัธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วา่ดว้ยการตั
งชื�อสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 
 -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของนักเรียนนกัศึกษา 2547 
 - รบ.ศธ. วา่ดว้ยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ. วา่ดว้ยการยกเลิกเงินบาํรุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
             -  รบ.ศธ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 
 
 

3.  ครู - อาจารย์ และบุคลากรอื�น ๆ 

     ครู คือ บุคคลที�มีหนา้ที� หรือมีอาชีพในการสอนนกัเรียน เกี�ยวกบัวิชาความรู้ หลกัการคิดการอ่าน รวมถึงการ
ปฏิบติัและแนวทางในการทาํงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนัออกไปโดยคาํนึงถึงพื
นฐานความรู้ ความสามารถ 
และเป้าหมายของนกัเรียนแต่ละคน 
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ครูประจาํชั
น หมายถึง ครูผูดู้แลนกัเรียนในหอ้งเรียนหรือชั
นเรียนหนึ� ง ๆ เป็นเวลาหนึ� งภาคเรียนหรือหนึ�งปี
การศึกษา พร้อมทั
งทาํหนา้ที�ธุรการประจาํหอ้งเรียน 

ในอดีตความสมัพนัธ์ของครูประจาํชั
นจะเปรียบเสมือนผูป้กครองคนที�สอง ตอ้งคอยดูแลเอาใจใส่ อบรมสั�ง
สอน ช่วยแกปั้ญหา และเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบับา้น อนัเป็นผลทาํใหค้รูและโรงเรียนไดร้ับความ
ศรัทธาพร้อมทั
งมีบุญคุณต่อนกัเรียนและครอบครัว 

ระบบการศึกษาส่วนใหญ่ในโรงเรียนทั�วโลกมีการนกัเรียนออกเป็นชั
น ๆ เป็นหอ้ง ๆ เพื�อความสะดวกต่อ
การเรียนการสอน และการดูแลปกครอง รวมทั
งทาํกิจกรรมอื�น ๆ โดยเรียกเรียกว่า "หอ้งเรียน" หรือ "ชั
นเรียน" 
(Classroom) และเรียกเพื�อนร่วมชั
นเรียนเดียวกนัวา่ "เพื�อนร่วมชั
น" (Classmate) 

 
4.  ผู้ปกครองและชุมชน 

 
     1. เลี
ยงลูกอยา่งมีสติปัญญา  มิใช่แค่ให้กาํเนิด แต่ตอ้งอบรม  เลี
ยงดู  ใหก้ารศึกษา พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งให้
เวลา เพื�อช่วยพฒันาลูกใหโ้ตทั
งกาย  อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณ  และศีลธรรม  เป็นแบบอยา่งที�ดีมีพลงัในการ
เลี
ยงดูลูกๆ  
               2. เนน้นิสยัลกูใหมี้คุณธรรม  อาจเป็นการเล่าเรื�องสั�งสอนลูก  ย ํ
าเตือนบ่อยๆ ขณะลกูยงัเลก็ๆ สอนได ้ให้
เขามีวินยัของตนเอง  รับผิดชอบ มีเมตตา  รักการงาน อดทน ซื�อสตัย ์ กตญัcู  จริงใจ  และศรัทธา  
                3.   จดัลาํดบัค่านิยม เพื�อเอื
อต่อการใชเ้สรีภาพและความรับผิดชอบ  ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความยติุธรรม  และ
รอบคอบ เพื�อความปรองดอง สนัติสุข และประโยชนข์องส่วนรวม 
                4.ประชาชนมีหนา้ที�ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ ตอ้งสนบัสนุนอาํนาจบา้นเมือง เพื�อประโยชนข์อง
สงัคมส่วนรวม การยอมอยู่ใตบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ที� และความรับผิดชอบ เรียกร้องใหเ้สียภาษี ใหใ้ชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเลือกตั
ง  และป้องกนัประเทศ 
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บทที� 5 
บทบาทหน้าที�ของผู้เรียน 

 
    1. บทบาทหน้าที�ของผู้เรียนควรมีดังนี> 

1.รู้จกัตนเองทุกดา้น ทั
งความถนดั ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม อารมณ์และบุคลิกภาพดว้ยการสาํรวจ   
   วิเคราะห์และประเมินตนเองตามสภาพจริง 
2.รู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองและปรับปรุงพฒันา 
3.รู้จกัวิธีเรียนที�เหมาะสม 
4.วางแผนชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.ใหค้วามช่วยเหลือผูอื้�นทั
งดา้นการเรียน การแกปั้ญหา และการปรับตวั 
6.มีส่วนร่วมในการป้องกนั พฒันาและแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษา 
 

2.        ข้อกาํหนดที�นักศึกษาต้องปฏิบัต ิ

1. ไม่ทุจริตในการสอบ 

2. ตั
งใจศึกษาเล่าเรียน เชื�อฟังคาํสั�งสอนของครู อาจารย ์

3. แต่งกายและไวท้รงผมตามคู่มือนกัเรียนทุกประการ ไม่ตกแต่งเครื�องประดบั ไม่ไวเ้ลบ็ ทาํเลบ็ แต่งหนา้ 
เมื�อสวมเครื�องแบบนกัเรียนไม่วา่จะอยู่ในสถานที�ใด 
             4. หา้มนาํสิ�งเสพติดเขา้เสพติดทุกชนิดมาโรงเรียนหรือมีไวค้รอบครอง 
             5. หา้มนาํบุคคลภายนอกเขา้มาในบริเวณวิทยาลยัเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตแลว้ 
             6. ช่วยประหยดันํ
า ประหยดัไฟ วสัดุสิ
นเปลืองของทางโรงเรียน และ ช่วยรักษาทรัพยสิ์นของวิทยาลยัใหอ้ยู่
ในสภาพที�ดี 
            7. ไม่ขีดเขียนโต๊ะและเกา้อี
 เรียน ทาํความสะอาดกระดานดาํ และ รักษาความเป็นระเบียบของหอ้งเรียนทุก
ครั
 งที�เปลี�ยนวิชา หรือ เปลี�ยนหอ้งเรียน 
            8. ทาํความสะอาดก่อนและหลงัออกจากหอ้งนํ
าทุกครั
 ง ไม่ส่งเสียงดงั  
            9. รักษาสาธารณสมบติัของวิทยาลยั ไม่ทาํลาย หรือ ทาํใหช้าํรุดหกัพงั ถา้ทาํลายเสียหายตอ้งชดใชต้ามราคา
ของในปัจจุบนั 
          10. ไม่จงใจละเมิดระเบียบ ขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หนึ�งของโรงเรียนอนัจะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสียแห่งสถาบนั ทั
ง
ต่อตนเองและครอบครัว 
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2.  กฎระเบียบของวิทยาลยั 
     ใหน้กัเรียน นกัศึกษาปฏิบติัตามระเบียบของงานปกครองวิทยาลยัการอาชีพดอกตาํใต ้
 
3.  การร่วมกิจกรรม 
      

นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ต่างๆดงันี
  
 1 กิจกรรมหนา้เสาธงตอนเชา้ 
              2  กิจกรรมในชั�วโมงกิจกรรม 
              3 กิจกรรมที�วิทยาลยัจดัเนื�องในวนัสาํคญัๆ 
 

4. คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องนกัศึกษา 
 

     คุณลกัษณะคนดีศรีวิทยาลัย 

Characteristics  of  Good Vocational  student 

คุณลกัษณะที�  1 รักษาความสะอาดของร่างกายที�อยูอ่าศยั  สถานศึกษาและชุมชน 
   Keep body, home, college, and community clean. 
คุณลกัษณะที�  2 การมีจิตสาํนึก และร่วมกนัอนุรักษ ์ สิ�งแวดลอ้ม 
   Be aware lf and provide cooperation in conserving the environment 
คุณลกัษณะที�  3 การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย    Practice a democratic way of life. 
คุณลกัษณะที�  4 การประหยดั  นิยมไทย  และเกบ็ออม 
   Be economical and appreciate Thai products and culture 
คุณลกัษณะที�  5 การมีคุณธรรม  และปฏิบติัตามหลกัศาสนาที�ตนนบัถือ 
   Be moral and follow religious principal. 
คุณลกัษณะที�  6 การปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทแบบไทย   Practice Thai customs and good manners. 
คุณลกัษณะที�  7 การมีวินยัจราจร    Obey the traffic roles. 
คุณลกัษณะที�  8 เป็นคนตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อหนา้ที�   Be punctual and responsible 
คุณลกัษณะที�  9 การปฏิบติัตนในการเขา้แถวเรียงลาํดบัก่อน-หลงัในการเขา้รับการบริการต่าง ๆ 
   Queue to receive services. 
คุณลกัษณะที�  10 การปฏิบติัตนตามกฎ  ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถานศึกษาและชุมชน 
   Follow the regulations if the college and the community 

คุณลกัษณะที�  11 การไม่พวัพนัสิ�งเสพติดใหโ้ทษ   Be not become involved with illegal drugs. 
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บทที� 6 
การวางแผนการจดังบประมาณ และการวางแผนการกาํกบั ตรวจสอบ รายงาน 

 
1. การวางแผนการจดังบประมาณ 

1.1 จํานวนผู้เรียน 
 

ระดับชั>น ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

ปวช. ปีที� 1 
ปวช. ปีที� 2 
ปวช. ปีที� 3 
ปวส. ปีที� 1 
ปวส. ปีที� 2 

100 
75 
 70 
40 
35 

100 
75 
 70 
40 
35 

125 
100 
90 
40 
35 

150 
125 
110 
40. 
35 

รวม 320 320 390 460 

 
1.2 ประมาณการรายรับ 
 

รายการ ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

เงินทุนที�จดัหา 
เงินที�ไดรั้บจากรัฐ 
เงินอื�น ๆ 

100,000 
10,000,000 
100,000 

100,000 
10,000,000 
100,000 

100,000 
11,000,000 
100,000 

100,000 
12,000,000 
100,000 

รวม 10,000,000 10,000,000 11,200,000 12,200,000 

 
1.3 ประมาณการรายจ่าย 

 

รายการ ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

1. ดา้นการพฒันาผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. ดา้นการบริการวชิาชีพสู่สังคม 
5. ดา้นการrพฒันานวตักรรมและการวิจยั  
6. ดา้นภาวะผูน้าํและการจดัการ 
 

100,000 
100,000 
300,000 
200,000 
200,000 
200,000 

100,000 
100,000 
300,000 
200,000 
200,000 
200,000 

200,000 
100,000 
300,000 
200,000 
200,000 
200,000 

200,000 
200,000 
300,000 
200,000 
200,000 
200,000 

รวม 11,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 
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2. แผนกาํกบั ตรวจสอบ รายงาน 
 

รายการ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกี�ยวข้อง 

1. ดา้นการพฒันาผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. ดา้นการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
5. ดา้นการพฒันานวตักรรมและการวจิยั 
6. ดา้นภาวะผูน้าํและการจดัการ 
 

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาฯ 
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน 
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรฯ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานกิจกรรม 

งานความร่วมมือ 
งานความร่วมมือ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ 
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ภาคผนวก 

                     บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ……วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต…้…………………………………………………. 

ที�…งานประกนัฯ 05/2552……………… วนัที�.........25  พฤศจิกายน  2552...................................... 

เรื�อง...รายงานผลการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
เรียน    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้
 

ตามที�ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกบัคณะกรรมการไดเ้ขา้นิเทศ  กาํกบั ติดตาม  ดูแล 
และตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในวนัที� 16-17 กรกฎาคม 2552โดยนายสุบิน แพทยรั์ตน์ 
ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นผูนิ้เทศ ความทราบแลว้นั
น 

ดงันั
นงานประกนัคุณภาพฯ จึงขอสรุปรายงานผลการนิเทศและขอ้เสนอแนะ เพื�อจะนาํไปสู่การรับรองและ
การประเมินคุณภาพจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. 
ต่อไป  ตามรายละเอียดที�แนบ 

 

                   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 
        
             (นางศรีวิภา  คาํเหมือง) 
                   ทาํหนา้ที�พิเศษ   เจา้หนา้ที�งานประกนัคุณภาพฯ 

 

                    
                                                                                        (นายอุบล  ฟคูาํมี) 
                                                               หวัหนา้งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     
 
      (นายชิโนรส  สุทธิตานนท)์  
                      ทาํหนา้ที�รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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รายงานผลการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวนัที� 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2552 
ชื�อสถานศึกษา วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้
ผูนิ้เทศ  นายสุบิน  แพทยร์ัตน ์   ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา 
วนัเดือนปีที�นิเทศ 16-17  กรกฎาคม 2552 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  เมื�อวนัที� 22-24 กุมภาพนัธ์ 2552  ผลไม่ผา่น 
ชื�อผูอ้าํนวยการ    ว่าที�ร้อยตรีบณัฑิต  บุญทาศรี 
1. สาเหตุของการไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ./ได้คะแนนในระดบัพอใช้ 

                 ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ.  ขาดการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื�อง  ขาดขอ้มลูที� สมศ. ตอ้งการตามตวัชี
 วดัที�อยู่ในระดบัพอใช ้ สมศ.ใหส่้งขอ้มลูภายหลงั
เพื�อสรุปก็ไม่มีการจดัส่งให ้ มีการจดัทาํแผนพฒันาให้ สมศ. แต่ไม่มีการทาํโครงการกิจกรรมตามที�เสนอ 
สมศ.  ขาดการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 
2. การพฒันาตวับ่งชี>ที�เป็นจุดอ่อน 

มาตรฐานที� 1 การประกนัคุณภาพภายใน (ระบบกลไกลการประกนัคุณภาพภายใน) 
  ไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สถานที�และ
วสัดุ อุปกรณ์ แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  
เสนะแนะ -ใหมี้การพฒันาระบบประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐานที� 2 คุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา (ความพึงพอใจของนายจา้ง) 
  ไดพ้ฒันาการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาโดยใชไ้ปรษณียบตัร ใชก้ลุ่มเพื�อน ทาํทาํเนียบรุ่น
และทาํเนียบสถานประกอบการเพื�อการติดติอประสานงาน มีการสาํรวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
มาตรฐานที� 3 การจดัการเรียนการสอน(ผูเ้ชี�ยวชาญมาใหค้วามรู้แก่นกัศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ที�มีต่อการสอน งบประมาณสาํหรับวสัดุฝึก ความพร้อมของศูนยวิ์ทยบริการ) 
  มีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ภูมิปัญญามาใหค้วามรู้เพิ�มมากขึ
นแต่ยงัไม่ถึงเกณฑดี์ 
เสนอแนะ    -ใหท้าํแผนเชิญผูเ้ชี�ยวชาญตามเกณฑต์วับ่งชี
  
  ยงัขาดการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการสอน 
เสนอแนะ    -ใหใ้ชแ้บบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็นดา้นการสอน สื�อการสอน ความพอเพียง
ของวสัดุครุภณัฑ ์การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยวิ์ทยบริการ 
งบประมาณสาํหรับวสัดุฝึกมีการเพิ�มขึ
นอยู่ในเกณฑดี์ 
ศูนยวิ์ทยบริการมีการพฒันามีการจดัซื
อหนงัสือ และเครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับบริการเพิ�มมากขึ
น 
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3.  การนําข้อเสนอแนะของ สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงและการเตรียมความพร้อมในการประเมนิรอบใหม่ 

          วิทยาลยัไดพ้ฒันาปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพ  แต่ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในตวับ่งชี
ได้
เสนอแนะให้ 
 -จดัทาํระบบฐานขอ้มูลตาม Common Data Set ไว ้5 ปี 
 -ทาํแผนเชิงรุกในการพฒันาตวับ่งชี
  
 -ความเป็นหนึ�งในการพฒันาองคก์ร 
 -ควรมีคณะกรรมการเขา้ไปช่วยเหลือและประเมินก่อนที� สมศ. จะเขา้ประเมินใหม่ 
4. ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัเมื�อวนัที� 16-17 กรกฎาคม 2552 ผลการประเมินอยู่
ในระดบัดี  ไดค้ะแนนเฉลี�ย 4.34  มีตวับ่งซึ�งตอ้งพฒันาคือ 
ตัวบ่งชี>ที� 12  ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื
อวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการเรียนการสอน

อยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัปรับปรุง  
เสนอแนะ -ใหมี้การจดัทาํแผนการฝึกในแต่ละรายวิชา และมีพฒันาการรวบรวมขอ้มลูของงาน

วางแผนฯ 
ตัวบ่งชี>ที� 24  ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้  อยู่ในระดบัพอใช ้ 

มีจาํนวนนกัศึกษาที�จบการศึกษาร้อยละ 71  
 เสนอแนะ -ใหรี้บแกไ้ขการออกกลางคนัของนกัศึกษาโดยทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วม 
 ตวับ่งชี
 ที� 34  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดบั
ปรับปรุง 
 เสนอแนะ -ใหพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการทั
งระบบ 
 
     

 
 
 
อา้งถึง  หนงัสือรายงานผลการนิเทศ กาํกบั ดูแล ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระหวา่งวนัที� 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2552 
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  สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2552 

 เมื�อวนัที� 16-17   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552                     
ข้อควรปรับปรุงแต่ละมาตรฐานดังนี> 

 มาตรฐานที� 1  ตัวบ่งชี>ที�ควรปรับปรุง 

 ตวับ่งชี
 ที�1 -  ควรตรวจสอบยอดนกัเรียนนกัศึกษาตามตาราง Common Data Set ใหต้รงกนั 
      - จดัตารางใหช้ดัเจน เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูไดง่้าย    
              ตวับ่งชี
 ที�2 – ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการจดั             กิจกรรม

การเรียน การสอนเพิ�มมากขึ
น 
               ตวับ่งชี
 ที�3 – ควรจดังบประมาณสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียน การสอน ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาดา้น

ภาษาต่างประเทศ 
      - จดักิจกรรมกลุ่ม  พี�สอนนอ้ง,เพื�อนสอนเพื�อน 
      - ควรใหค้รูผูส้อนเพิ�มทกัษะดา้นภาษา ในช่วงปิดภาคเรียน 

 ตวับ่งชี
 ที�4 – ใหป้รับตารางการนาํเสนอขอ้มลูและจดัทาํเอกสารใหต้รวจสอบง่าย 
     -  ปรับยอดนกัเรียน ใหต้รงกบั CDS (Common Data Set)   

ตวับ่งชี
 ที�5 – ควรจดัใหค้รูผูส้อนประสานกบัอาจารยที์�ปรึกษาโดยตรงในเรื�องของการขาด        กิจกรรมของ
นกัเรียน นกัศึกษา 

ตวับ่งชี
 ที�6 – ปรับตารางให้ดูง่ายโดยแสดงจาํนวนแรกเขา้เพิ�มเติมเพื�อสามารถตรวจสอบไดง่้ายขึ
น 
ตวับ่งชี
 ที�7   - 
 
ตวับ่งชี
 ที�8   - 
 
ตวับ่งชี
 ที�9 – ควรมีการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์ 
 
สิ�งตอ้งพฒันาอนัดบั 1 คือตวับ่งชี
ที� 3  
 
มาตรฐานที� 2   ตวับ่งชี>ที�ควรปรับปรุงและเสนอแนะ 

ตวับ่งชี
 ที� 10 – ควรมีการประเมินแผนการเรียนอย่างต่อเนื�อง  เพื�อนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
ตวับ่งชี
 ที� 11 – กระบวนการนิเทศ การประเมินครูผูส้อน ตอ้งมีการจดัระบบใหช้ดัเจน 
ตวับ่งชี
 ที� 12 – การเก็บขอ้มูลเรื�องการจดัซื
อวสัดุและอุปกรณ์ไม่ชดัเจน 
 - ควรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการจดัสรร งบประมาณในการวางแผนการใชเ้งินประจาํปี 
ตงับ่งชี
 ที� 13 – ควรจดัระบบและมีการวางแผนการใชห้อ้งปฏิบติัการที�มีอยู่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านการ

เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ
น 



 36 

ตวับ่งชี
 ที� 14 – ควรปรับปรุงพฒันาหอ้งสมุดจากเดิมใหเ้ป็นศูนยวิ์ทยบริการ และเหมาะสมต่อ 
                    การเรียนการสอน 
                     - จดัระบบสืบคน้เพื�อช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ
น 
 - พื
นที�ปฏิบติัการงานวิชาชีพพื
นฐาน ควรพฒันาใหดี้กว่าเดิม 
ตวับ่งชี
 ที� 15   - 
ตวับ่งชี
 ที� 16 – ควรมีการวางแผนในการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�องในแต่ละสาขาวิชา 
  - ควรจดัระบบและทาํคู่มือปฏิบติังานแต่ละสายงานเพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความ

ต่อเนื�อง และมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งชี
 ที� 17 – ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานทั
งภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อระดมทรัพยากร

มาสนบัสนุนในภารกิจของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งชี
 ที� 18 – ควรมีการสรุปกิจกรรมที�ไดด้าํเนินการใหช้ดัเจน 
ตวับ่งชี
 ที� 19    - 
ตวับ่งชี
 ที� 20 – จาํนวนผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชามีนอ้ย เมื�อเทียบกบัครูผูส้อน ควรเพิ�มยุทธศาสตร์ แนะแนว

การศึกษาต่อใหห้ลายวิธี 
ตวับ่งชี
 ที� 21 – สถานศึกษาควรเพิ�มยทุธศาสตร์แนะแนวศึกษาต่อใหห้ลายวิธีมากขึ
น 
 
มาตรฐานที�3    ตวับ่งชี>ที�ควรปรับปรุงและเสนอแนะ 

ตวับ่งชี
 ที� 22 – ครูที�ปรึกษาควรมีการพบผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ในการพบแต่ละครั
 งเพื�อใหค้าํปรึกษาชี
แนะใน
ดา้นต่างๆไดอ้ยา่งทั�วถึง 

ตวับ่งชี
 ที� 23 – ควรมีการตรวจหาสารเสพติดซํ
 าใหค้รบทุกคน 
-  หาสาเหตุและแกไ้ขน้กัเรียน นกัศึกษาที�ไม่ยอมเขา้รับการตรวจ 
 

ตวับ่งชี
 ที� 24 – ขอ้มูลตวัเลขไมส่ัมพนัธ์กบันกัเรียนแรกเขา้ 
 - ขาดขอ้มลูสาเหตุการออกกลางคนัและขอ้มลูการพกัการเรียน 
- ควรจดบนัทึกคาํร้องขอลาออกวา่มีสาเหตุใดหรือ เหตุผลใดบา้ง 
- สรุปแยกสาขาวิชา .........การศึกษาให้ละเอียด 
 

ตวับ่งชี
 ที� 25 - ควรจดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื�อนาํ
ผลมาประเมินไปปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ
น 

ตวับ่งชี
 ที� 26 – การใชจ่้ายเงินงบประมาณดาํเนินการควรมีความชดัเจน 
 
มาตรฐานที� 4  ตัวบ่งชี>ที�ควรปรับปรุงและเสนอแนะ 

ตวับ่งชี
 ที� 27   - 
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ตวับ่งชี
 ที� 28 - การกาํหนดงบค่าดาํเนินการยงัไม่ถกูตอ้งทาํใหร้้อยละของงบประมาณดาํเนินการตํ�ากวา่ความ
เป็นจริง ควรเป็นร้อยละ 4.64 ของงบดาํเนินการ 
- ควรนาํผลการประเมินตลอดจนปัญหาและอปุสรรคของการดาํเนินงานโครงการพฒันา

ฝึกอบรมไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที�ชดัเจน 
 มาตรฐานที� 5 ตัวบ่งชี>ที�ควรปรับปรุงและเสนอแนะ 

ตวับ่งชี
 ที� 29 – จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์ในระดบั ปวส. นอ้ยกว่า 8 เรื�องต่อปี มีผลทาํให้ 
ร้อยละตํ�ากว่าเกณฑ ์
       - ควรระบุนวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที�ใชป้ระโยชนไ์ดท้ั
ง 
 การเรียน การสอน และการประกอบอาชีพ  หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศชาติ 

- เอกสารแสดงจาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานที�นาํเสนอควรมีการแยก
ตามสาขางาน 

ตวับ่งชี
 ที� 30 – ระบุงบประมาณที�ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมนอ้ยกว่า ในการใชง้บประมาณจริง 
 ควรเพิ�มหลกัฐานเกี�ยวกบัการอนุมติัปรับแผนการใชง้บประมาณ (ในแผนเงินนอ้ย) 

                 ตวับ่งชี
 ที� 31 - 
                มาตรฐานที� 6 ตวับ่งชี>ที�ควรปรับปรุงและเสนอแนะ 

                ตวับ่งชี
 ที� 32 –  มีโครงการที�บรรจุไวใ้นแผนฯ แต่ไม่ไดป้ฏิบติั  เนื�องจากงบประมาณไม่เพียงพอ     ทาํให้
ผลสมัฤทธิJ ไม่ไดต้ามเกณฑ ์
       - เปลี�ยนบุคลากรบ่อย เอกสารจึงหายไปพร้อมกบับุคลากร 
       - ควรแนบเอกสาร การประชุมทาํแผนดว้ย 
       - ใหป้รับปรุงการสรุปผลโครงการเป็นรายงานผลการดาํเนินงานโครงการพร้อมทั
งเพิ�ม ผลการ
ดาํเนินงาน สรุปผลการดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัทาํโครงการใน
ครั
 งต่อไป 

 ตวับ่งชี
 ที� 33 – เอกสารสรุปจาํนวนบุคลากรทั
งหมดไม่ครบถว้น ขาดตาํแหน่งและวุฒิการศึกษา      สาขาที�
สอน และหนา้ที�พิเศษ 
- เอกสารสรุปการประเมินจาํนวนครูที�ผา่นมามีเฉพาะฝ่ายวิชาการ ควรมีทุกฝ่าย 
- เอกสารสรุปจาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนไมมี่ 
- การรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการไม่สมบูรณ์ ขาดผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะ 
 ตวับ่งชี
 ที� 34 – เครื�องคอมพิวเตอร์ไม่พอเพียงกบันกัเรียน นกัศึกษา (มี15 เครื�อง) 

- ขอ้มลูบนเวบ็ไม่เป็นปัจจุบนั 
- มีระบบฐานขอ้มลูที�ประสานกบัเครื�องทาํงานของสถานศึกษาแต่การใชง้านยงัไม่สมบูรณ์ 
- ไม่มีระบบป้องกนัความปลอดภยัตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

....................................................................................................................................................................... 
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จุดที�ควรพฒันา 

1. การเขียนแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  ควรให้ครูแต่ละงานเขียน แผน 1 รายวิชาเพื�อปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตรรายวิชาที�ชดัเจน  หลกัการทาํแผนไปใชใ้นการสอนจริง โดยนาํผลจากการบนัทึกหลงั
การสอนไปใชป้ระโยชน์ 

2. ควรจดัระบบการนิเทศภายในใหช้ดัเจน พร้อมบนัทึกกิจกรรมการนิเทศเพิ�มการพฒันาการเรียนการสอน 
3. ควรจัดให้มีการประเมินผูส้อนรายวิชาเพื�อพัฒนาสู่คุณภาพการสอนได้อย่างชัดเจน ส่งผลสัมฤทธิJ

ทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาปรับปรุงพื
นที�ปฏิบติังานของโรงฝึกงานพื
นฐาน 
2. ควรพฒันาปรับปรุงพื
นที�ปฏิบติังานของสาขางานยานยนตใ์หเ้ป็นสัดส่วน 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 


