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วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

มาตรฐานที ่ 5   
นวตักรรมและการวจิัย 

 
  ตวับ่งช้ีที่  35    จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน  
  ตวับ่งช้ีที่ 36    จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ท่ีมีประโยชนท์างวิชาชีพและ/หรือ  
    ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ  
  ตวับ่งช้ีที่  37    ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์  
    งานวิจยั และโครงงานต่องบด าเนินงาน  
  ตวับ่งช้ีที่  38   จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั  
    และโครงงาน  
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วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

มาตรฐานที ่ 5  
 นวตักรรมและการวจัิย 

 
ตวับ่งช้ีที่  35    
 จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน  
 

ความตระหนัก   
   วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัฯ  ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มี
โครงการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนจดัไวใ้นแผนปฏิบติัการทุกปี มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าโครงงานต่าง  ๆ คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันานวตักรรม และพฒันาวิทยาลยัฯ   โดยจดัใหมี้
โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี  
 1. กิจกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมรถจกัรยานยนต ์ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 3. กิจกรรมงานวิจยัในชั้นเรียน  
 4. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
 5. กิจกรรมโครงงานวิชาชีพ  
  6.  กิจกรรมการท าโครงงานของผูเ้รียน 

  7.โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละโครงงาน  

  8. โครงการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์   
 

ความพยายาม      
  วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพื่อการ ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันา
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันา  ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
  - กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
   - กิจกรรมประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช้ 
  2. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรม จดัท าส่ือการเรียนการสอน   
 3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์
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วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐก์ารศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 
  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาวิชา  สาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล  ระดบั ปวช.  ปวส.  
 2. จ านวนสาขางานท่ีจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์โครงการ และการพฒันาการเรียนการสอน       การ
ประกอบอาชีพ  ระดบั ปวช. ปวส. 

 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  35 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขางาน  ทั้งหลกัสูตรปวช. และปวส. ท่ีมีการจดัท า
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน  (ระดบัปวช. อยา่งนอ้ย 
1 เร่ือง/ปีการศึกษา  ระดบัปวส.  อยา่งนอ้ย  4  เร่ือง/ปีการศึกษา) 

ด ี             ร้อยละ 100     
พอใช้        ร้อยละ 75-99 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 35 
  จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน 

 
หลกั 

สาขาวชิา 
จ านวนผลงาน 

ร้อยละ 
สูตร โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์ โครงงาน งานวจิยั รวม 

ปวช. เคร่ืองกล 3 2 8 - 13 22.03 
  ไฟฟ้าก าลงั 2 2 2 1 7 11.86 
  อิเลก็ทรอนิกส์ 2 2 3 1 8 13.56 
  โลหะการ - - 1 - 1 1.69 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 2 1 2 1 6 10.17 
  การบญัชี 4 - 8 1 13 22.03 
  คอมพิวเตอร์ 2 - 8 1 11 18.64 

รวม 15 7 32 5 59 100.00 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์ 6 2 2 1 11 18.33 
  เทคนิคอุตสาหกรรม 4 1 7 1 13 21.67 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 3 1 3 1 8 13.33 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 1 1 1 7 11.68 
  การบญัชี 3 - 4 1 8 13.33 
  เทคโนโลยสี านกังาน 3 - 4 1 8 13.33 
  การตลาด 2 - 2 1 5 8.33 

รวม 25 5 23 7 60 100.00 

รวมระดบั ปวช.และ ปวส. 40 12 55 12 119 - 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน จ านวน 119  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ  100    
 ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3  (ด)ี 
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วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

มาตรฐานที ่ 5  
 นวตักรรมและการวจัิย 

 

ตวับ่งช้ีที่  36    
 จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ท่ีมีประโยชนท์างวิชาชีพและ/หรือไดรั้บการ
เผยแพร่ระดบัชาติ 
 

ความตระหนัก   
   วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัฯ  ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มี
โครงการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนจดัไวใ้นแผนปฏิบติัการทุกปี มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าโครงงานต่าง  ๆ คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันานวตักรรม และพฒันาวิทยาลยัฯ   โดยจดัใหมี้
โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี  
 1. กิจกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมรถจกัรยานยนต ์ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 3. กิจกรรมงานวิจยัในชั้นเรียน  
 4. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
 5. กิจกรรมโครงงานวิชาชีพ  
  6.  กิจกรรมการท าโครงงานของผูเ้รียน 

  7.โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละโครงงาน  

  8. โครงการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์   
  9.  กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพและการจดันิทรรศการวิชาการของสถานศึกษา    
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือ ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันา
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
  - กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
   - กิจกรรมประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช้ 
  2. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรม จดัท าส่ือการเรียนการสอน   
 3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์
 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  184 
 

วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐก์ารศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาวิชา  สาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล  ระดบั ปวช.  ปวส.  
 2. จ านวนสาขางานท่ีจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์โครงการ และการพฒันาการเรียนการสอน               การ
ประกอบอาชีพ  ระดบั ปวช. ปวส. 
 

ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  36 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  โครงงานท่ีมี
ประโยชนท์างวิชาชีพและ / ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ด ี             ตั้งแต่ 3 ช้ินข้ึนไป     
พอใช้        2 ช้ิน 

ปรับปรุง   1 ช้ินหรือนอ้ยกวา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  185 
 

วิทยาลยัการอาชีพพล 
 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 36 
  จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

ท่ี เดือน ผลงาน การเผยแพร่ 

1 กุมภาพนัธ์ อุปกรณ์ฝานตาสบัปะรด 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. 
www.pholiac.ac.th  นิทรรศการในวิทยาลยั 

2 มกราคม กรวยไฟกระพริบ 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

3 มกราคม การประดิษฐ์เทียนหอม 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

4 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

เบาะนวดไฟฟ้า 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

5 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

ชุดหดัเดินเด็กอ่อน 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

6 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

สวา่นไฟฟ้า 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

7 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

สญัญาณไฮบริดส์ 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

8 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

ชุดฝานกลว้ยเกลียว 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

9 ธนัวาคม อุปกรณ์จกัรตอก 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

10 มกราคม หุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

รวม 10 ช้ิน  

 

 

สรุปผลการประเมิน 
   จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ จ านวน 10 ช้ิน 
ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3  (ด)ี 
 

http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
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มาตรฐานที ่ 5 
 นวตักรรมและการวจัิย 

 

ตวับ่งช้ีที่  37    
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ
โครงงานต่องบด าเนินงาน 
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัฯ  ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มีการ
จดัสรรงบประมาณ การพิจารณาจดัสรรงบประมาณส าหรับการวิจยัของสถานศึกษา หาความร่วมมือในการท าวิจยักบั
หน่วยงานอ่ืน  โดยใหค้วามส าคญัของการผลิตผลงาน ของครู-อาจารยแ์ละนกัศึกษาในการจดัท าวิจยัในชั้นเรียน 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐโ์ครงงานวิชาชีพ  เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานท่ีมีคุณภาพท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ และ
ทกัษะของนกัศึกษา ตลอดจนครู-อาจารยไ์ดผ้ลิตผลงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือ ให้การจดัสรรงบประมาณในการสร้าง  พฒันา และ
เผยแพร่นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ีน าไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สงัคม  และ
ประเทศชาติพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

งบประมาณจากโครงการ 
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
  - กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
   - กิจกรรมประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช้ 
  2. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
   - กิจกรรม จดัท าส่ือการเรียนการสอน   
 3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  37 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริงในการด าเนินงานต่อ
งบด าเนินการ ยกเวน้งบลงทุน 

ด ี             มากกวา่ร้อยละ  1.00     
พอใช้        ร้อยละ  0.50-1.00 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 37 
  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด 

งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา   28,149,625.50   บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1 กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ 120,000  

2 
กิจกรรมเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยส่ิีงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 

90,000  

3 กิจกรรมประกวดโครงงานวชิาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 15,000  
4 กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 20,000  
5 กิจกรรมประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้ 10,000  
6 กิจกรรมวจิยัสถาบนั 30,000  
7 กิจกรรมจดัท าวจิยัในชั้นเรียน  10,000  
8 กิจกรรมจดัท าส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน 30,000  
9 กิจกรรมจดัท าวารสารวทิยาลยั 100,000  
    

รวมทั้งส้ิน 425,000 1.51 

 
สรุปผลการประเมิน 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั และโครงงานต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด   ร้อยละ 1.51  ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3  (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 5 
 นวตักรรมและการวจัิย 

 
ตวับ่งช้ีที่  38   
 จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน 
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัฯ  มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดโดยมีการเผยแพร่งานวิจยัในชั้นเรียน ของครู-อาจารย ์โดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดข์องสถานศึกษา
มีการแสดงผลงานทางวิชาชีพของนกัศึกษา มีการน าผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐเ์ขา้ประกวด รายการวิทยกุารศึกษา 
R-Radio ประสานความร่วมมือกบัส่ือต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน และจดัแสดงในงานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน เช่น  การจดั
แสดงผลงานส่ิงประดิษฐ ์ การอาชีพพลปริทรรศน ์ณ วิทยาลยัการอาชีพพล การแสดงรถประหยดัน ้ามนั วนัเดก็
แห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองเมืองพล  การประกวดส่ิงประดิษฐ ์ ในงานการอาชีพบวัใหญ่ปริทรรศน ์ ณ  วิทยาลยัการอาชีพ
บวัใหญ่  และไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี  เพ่ือการ เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน  
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
  - กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
   - กิจกรรมประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช้ 
  2. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
   - กิจกรรม จดัท าส่ือการเรียนการสอน   
 3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. จ านวนการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวกบั นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยั  และโครงการ  
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  38 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

จ านวนคร้ังและจ านวนช่องทางของการเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และ
โครงงาน 

ด ี  4 คร้ังและ 4 ช่องทาง / ผลงาน / ผลงาน หรือมากกวา่               
พอใช้    2-3 คร้ังและ 2-3 ช่องทาง / ผลงาน 

ปรับปรุง   1 คร้ังและ 1 ช่องทาง / ผลงานหรือนอ้ยกวา่ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 38 
  จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

ท่ี เดือน ผลงาน 

ช่องทางการเผยแพร่ 

การเผยแพร่ 

วิท
ย ุ

โท
รท

ศัน
์ 

กา
รป

ระ
ชุม

ฯ 

นิท
รร
ศก

าร
 

Int
ern

et 

1 กุมภาพนัธ์ อุปกรณ์ฝานตาสบัปะรด 3  1 1 1 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. 
www.pholiac.ac.th  นิทรรศการในวิทยาลยั 

2 มกราคม กรวยไฟกระพริบ 1  1 1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

3 มกราคม การประดิษฐ์เทียนหอม 1   1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

4 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

เบาะนวดไฟฟ้า 1  1 1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

5 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

ชุดหดัเดินเด็กอ่อน 1   1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

6 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

สวา่นไฟฟ้า 2   1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

7 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

สญัญาณไฮบริดส์ 2   1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

8 
กุมภาพนัธ์ 
สิงหาคม 

ชุดฝานกลว้ยเกลียว 2   1 1 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

9 ธนัวาคม อุปกรณ์จกัรตอก 1  1 1 1 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

10 มกราคม หุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 2  1 1 1 
แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 
สถานีวิทย ุ100.75 MHz. www.pholiac.ac.th 
นิทรรศการในวิทยาลยั 

รวมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 38   คร้ัง  

 

สรุปผลการประเมิน 
จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ี

น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ     รวม   38  คร้ัง และ 4 ช่องทาง    
ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 

 

http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
http://www.pholiac.ac.th/
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มาตรฐานที่5   นวตักรรมและการวจิยั  
 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตวับ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

35.  จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและ
โครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียน
การสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

- ดี 100  
ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรียน 

ปวส.>4ช้ิน/ภาคเรียน 

- พอใช ้75-99   
- ปรับปรุง < 75            
ร้อยละของสาขางานทั้ง 
ปวช. และ ปวส. 

 
ร้อยละ 100 

 
ระดบัดี 

36.  จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ี
มีประโยชนท์างวิชาชีพและ/หรือ ไดรั้บการเผยแพร่
ระดบัชาติ 

- ดี >=3 ช้ิน  
- พอใช ้2 ช้ิน   
- ปรับปรุง 1 ช้ิน 

10 ช้ิน ระดบัดี 

37.  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา 
และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ
โครงงานต่องบด าเนินการ(ยกเวน้งบลงทุน) 

- ดี >1.00  
- พอใช้ 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50 

ร้อยละ 1.51 ระดบัดี 

38.  จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
เก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยั  และโครงงาน
ท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

- ดี 4คร้ัง 4 ช่องทาง  
- พอใช ้2-3คร้ัง 2-3ช่องทาง   
- ปรับปรุง1คร้ัง 1ช่องทาง 

38 คร้ัง 4 
ช่องทาง 

ระดบัดี 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น  ได้แก่ตวับ่งช้ีต่อไปนี ้
 ตวับ่งช้ีที ่ 35    จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงาน  
  ตวับ่งช้ีที ่36    จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั และโครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือ  
    ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ  
  ตวับ่งช้ีที ่ 37    ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์  
    งานวจิยั และโครงงานต่องบด าเนินงาน  
  ตวับ่งช้ีที ่ 38   จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั  
    และโครงงาน  
จุดที่ต้องพฒันา  ได้แก่ตวับ่งช้ี     
  - 
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มาตรฐานที ่ 6   
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

 
  ตวับ่งช้ีที่  39    ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                                       

ตวับ่งช้ีที่  40   ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                
ตวับ่งช้ีที่  41   ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา                                                                    
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

 

ตวับ่งช้ีที่  39    
  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้                                      
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร มีความตระหนกัและเลง็เห็นความส าคญัการบริหารงานของ
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผูป้กครอง เพ่ือให้
ค าปรึกษาและร่วมวางแผนและปฏิบติังานราชการวิทยาลยัฯ ใหค้วามสอดคลอ้งกบัแผนราชการ  แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  รวมทั้งมีการพฒันางานดา้นวิชาการควบคู่กนัไป  ทั้งน้ีเพ่ือน ามาพฒันาสถานศึกษา  และมีการจดัการ
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันอ์ยา่งชดัเจน  มีความเป็นผูน้ า  มีความเป็นประชาธิปไตย บริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวะศึกษาและมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็น
แบบอยา่งท่ีดี  เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษาและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพพล มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  พฒันาความสามารถ
ทางวิชาการ  ซ่ึงไดจ้ดัท าเอกสารทางวิชาการ   ผลงานทางการวิจยั  การร่วมอบรมสมัมนา   การไดรั้บเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายดา้นเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   มีการบริหารจดัการท่ีโดดเด่นโดยเนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์   ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกลทนัสมยั   ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจหนา้ท่ีอยา่งทัว่ถึง
และสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ  อยา่งเตม็ท่ี      รวมทั้งการพฒันาภาวะผูน้ าของบุคลากร     โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรได้
แสดงความสามารถในการร่วมพฒันาสถานศึกษาอยา่งเตม็ท่ี        แสดงถึงการมีจุดยืนในการพฒันาสถานศึกษาท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน   มีแผนงานติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีแผนยทุธศาสตร์ในการก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติังานของสถานศึกษา  4  ปี  แผนปฏิบติัการประจ าปี  รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี ซ่ึงการบริหารงาน
ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์เป็นส าคญั  โดยการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการจะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน         และมีการปรับปรุงการพฒันางานอยา่งเป็นระบบตลอดเวลา   และไดร้ะดมความคิดในการก าหนดแผน
ร่วมกบัชุนชนและผูป้กครอง  โดยมุ่งประโยชนท่ี์นกัศึกษาและชุมชนเป็นส าคญั   สามารถประสานความสมัพนัธ์กบั
บุคลากรในสถานศึกษา  ผูป้กครอง  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  และองคก์รอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี   ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งประพฤติ
ตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม   เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อครู  นกัศึกษาและบุคคลอ่ืนทัว่ไป   มีคุณธรรม   จริยธรรม ซ่ึงเป็นท่ียก
ยอ่งจากองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
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ผลงานเชิงประจักษ์เป็นเกยีรติยศและช่ือเสียงของวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2544 
26 ส.ค. 2544 รางวลัชนะเลิศ สถิติสูงสุด ระดบัภูมิภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ประเภทรถประดิษฐ ์  
   การแข่งขนัฮอนดา้ประหยดัเช้ือเพลิง คร้ังท่ี 4  ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี  
 
ปีการศึกษา 2546 
1 ก.ค. 2546 รางวลัชนะเลิศ  การประกวดสวนสนามลกูเสือ เนตรนารี  ประเภทวิสามญั   
   โดย  เทศบาลเมืองเมืองพล  จ.ขอนแก่น  
 
ปีการศึกษา 2548 
6 พ.ย. 2548 รางวลัชนะเลิศ สถิติสูงสุดอนัดบั 2 ระดบัภูมิภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ประเภทรถตลาด  
   รุ่นน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์100 ซีซี ในการแข่งขนัฮอนดา้ประหยดัเช้ือเพลิง ปีท่ี 8  
   ณ  สนามบินสุรินทร์ภกัดี  จ.สุรินทร์  
26 พ.ย. 2548 “ไมเ้ทา้บีบนวด” ไดรั้บรางวลัชมเชย  ประเภทส่ิงประดิษฐเ์พ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต  
   โดย ส านกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา   ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
ปีการศึกษา 2549 
26  ก.พ. 2549 “ทีม พลขอน”  ไดรั้บรางวลัชมเชย การแข่งขนัหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2548  
   ในงาน พลงัอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 
8 เม.ย.  2549 “ไมเ้ทา้บีบนวด” ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัส่ิงประดิษฐ ์จากรายการสมรภูมิไอเดีย  
 

ปีการศึกษา  2551 
  18  พ.ค. 2551 การปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ   
  - แผนการเรียนแบบบูรณาการ 
  - วิธีการสอนแบบบูรณาการ 
  - วิธีการสร้างความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน (โรงเรียนโรงงาน) 
  16 ก.พ. 2552 วิทยาลยัการอาชีพพล เป็นสถานศึกษาตน้แบบการจดัการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้และ 
   ประสบการณ์ โดยการออกรายการโทรทศัน ์ อาชีวะ ทู เดอร์ ฟิวเจอร์ 
 

ปีการศึกษา  2552 
     มี.ค. 2553        โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนท าความร่วมมือกบัสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

  ประชาชนจีน   
      มี.ค. 2553       โครงการครูแลกเปล่ียนท าความร่วมมือกบัสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
     ประชาชนจีน   มหาวิทยาลยัยนูนาน 
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ปีการศึกษา 2553 
 มิย. 2553   ชนะเลิศ   การแข่งขนัสมรรถนะดา้นเทคนิคระดบัภาคอาชีวศึกษา-อีซูซุ    
      ณ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ   จ.ชยัภูมิ 
 ตค. 2553   ท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการจ านวน 6 บริษทัในประเทศบรูไน เพ่ือรับนกัศึกษา 
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศบรูไน 
28 สค. 2553   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพนานาชาติดา้นเทคนิคยานยนต ์
      ณ เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ (วนัครูโลก)  
17 กย. 2553   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  การแข่งขนัสมรรถนะดา้นเทคนิคระดบัประเทศอาชีวศึกษา-อีซูซุ  
     ณ บริษทั ตรีเพชร อีซูซุเซลล ์จ ากดั   กรุงเทพฯ 
 มค. 2554   ชนะเลิศการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ “การแข่งขนัเล่านิทาน (ภาษาองักฤษ)” ระดบั อาชีวศึกษา  
      จงัหวดัขอนแก่น  
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี  เพ่ือ ใหก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้อยา่งเป็นระบบ 
  1.  โครงการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.  โครงการบริการวิชาชีพและทอ้งถ่ิน  
  3.  โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา  
  4.  โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ  
  5.  โครงการสถานศึกษาน่าอยู ่
  6.  โครงการพฒันาเทคโนโลยีศูนยก์ารเรียนวิทยบริการ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
  7.  โครงการพฒันาและจดัหาอุปกรณ์ส านกังานและส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
  8.  โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนทนัสมยั 
  9.  โครงการปรับปรุงพฒันาระบบงานน าสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
  10. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
 3. เอกสารรายงาน  การด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  39 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ 
 

ด ี            ครบ  8  ขอ้ 
พอใช้        6-7  ขอ้ 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่  6  ขอ้ 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 39 
  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้        
                               

ที ่ ระดบัคุณภาพการบริหารงาน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
1 การกระจายอ านาจในการบริหารสถานศึกษา /  
2 การใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการ

วางแผนจดัการศึกษาของตนเอง 
/  

3 การมีส่วนร่วมและการใหค้วามร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหาร 
การตดัสินใจและการจดัการศึกษา 

/  

4 การพึ่งตนเอง ท่ีเนน้ใหส้ถานศึกษา มีระบบการบริหารตวัเอง มีอ านาจหนา้ท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 

/  

5 การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือดา้นทรัพยากรและเทคนิควธีิการใหม่ ๆ 

/  

6 ความสามารถในการปรับใชก้ารบริหารตามสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง และหลากหลาย 

/  

7 การพฒันาตนเอง ทั้งการพฒันาองคก์ร พฒันาวชิาชีพ พฒันาบุคคล และพฒันา
ทีมงาน เพ่ือการพฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ 

/  

8 การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยตน้สงักดัก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและ
มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

/  

ปฏิบัตคิรบ 8 ข้อ   

 

สรุปผลการประเมิน 
ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม

อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้        ปฏิบติัครบ  8   ขอ้   ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

 
ตวับ่งช้ีที่  40   
 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   โดยการปฏิบติัตามกฎ  
ระเบียบ  วินยั จริยธรรม  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นส่ิงท่ีควบคู่ไปกบับุคคลท่ีประกอบสมัมนาอาชีพโดยสุจริต  ไม่
วา่จะเป็นอาชีพในหนา้ท่ีประจ าทั้งภาครัฐและเอกชน  หรืออาชีพอิสระใด ๆ ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ  
เป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ไดจ้ากสถานศึกษาหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและเอกชนจดัไวใ้ห ้ 
แต่ความมีวินยั จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไม่ไดก้ าหนดไวใ้หใ้ครทุกคนปฏิบติัแต่เป็นบทบญัญติัท่ีผูป้ระกอบ
สมัมนาอาชีพโดยสุตจริตพึงปฏิบติัเพ่ือจรรโลงและยกระดบัจิตใจของตนเอง  ไม่ใหถ้ดถอยไปสู่ความเส่ือมถอยใน
อาชีพดงันั้นบุคคลใดซ่ึงสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  วินยั  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยอ่มประสบ
ผลส าเร็จในชีวิตและการงานอาชีพในท่ีสุด  ซ่ึงไดมี้กิจกรรมท่ีสอดรับกบัจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ เช่น โครงการ
เชิดชูเกียรติ ครูผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเด่น ประจ าปีของสถานศึกษา  โครงการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ
แก่ครู เป็นตน้ 
 

ความพยายาม      
  วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี   เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 1. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  
   -กิจกรรมประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. งานหลกัสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. ท าเนียบบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพพล  
 2. จ านวนครูท่ีผา่นการประเมินตามขอ้บงัคบัครุสภา 
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ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  40 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของครูท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม 

ด ี            มากกวา่ร้อยละ  90 
พอใช้        ร้อยละ  85-90 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ  85 
 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 40 
  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับใบประกอบวชิาชีพและใบอนุญาตเป็นครู / 
ผ่านการประเมนิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 

 

ที่ บุคลากรในสถานศึกษา 
จ านวน
ทั้งหมด 

มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู / 
ผ่านการประเมนิตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวชิาชีพ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ผูบ้ริหาร 5 5 100 
2 บุคลากรครูท่ีไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 48 47 97.92 
3 บุคลากรครูท่ีผา่นการประเมินตามขอ้บงัคบั

วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรใน
สถานศึกษา    

4 บุคลากรสายสนบัสนุน 17 15 88.24 
รวมเฉลีย่ร้อยละ 95.71 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม ร้อยละ   95.71    ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

 
ตวับ่งช้ีที่  41  
 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา                        
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดเ้ลง็เห็น
ความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีจะน าพาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ จดัใหมี้ระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  
จากการปฏิบติังานในรอบปีการศึกษา  2553  มีการส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมหรือศึกษาดูงานเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่วา่จะเป็นโครงการอบรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  โครงการอบรมการจดัท าส่ือการเรียนการสอน E-
Learning , E-Book  โครงการอบรมโปรแกรมใชก้บังานวิจยัโปรแกรม  SPSS  โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศของ
สถานศึกษา ใชร้ะบบบริหารจดัการสารสนเทศในสถานศึกษา   โครงการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  โครงการความ
ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนั มีการบรรจุโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้ในแผนปฏิบติัการประจ าปี  ก่อนการด าเนินงานจะมีการประชุมวางแผน  เตรียมการด าเนินงาน ถึงขั้นปฏิบติังาน มี
เอกสาร/รายงาน การจดัการสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสาขาวิชา/ สาขางาน มีการน าขอ้มลูสารสนเทศ มาใช้
และการจดัการความรู้ของสาขาวิชา /สาขางานเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน มีหลกัฐานจ านวนผูใ้ชข้อ้มลู
สารสนเทศ  สรุปผลรายงานเป็นขั้นตอนการท า  P D C A 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือการ จดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษา   อยา่งเป็นระบบ 
 1.  โครงการพฒันาเทคโนโลยีศูนยก์ารเรียนวิทยบริการ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
  2.  โครงการพฒันาและจดัหาอุปกรณ์ส านกังานและส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
  3.  โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนทนัสมยั 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพสัดุและงานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 2. งานศูนยข์อ้มลูและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2.  งานหอ้งสมุดและวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ  
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. ขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  41 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการ
จดัการความรู้   

ดี                ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 4  หรือปฏิบติัครบทั้ง  5  ขอ้   
พอใช ้        ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 3 
ปรับปรุง    ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 2  หรือไม่ไดด้ าเนินการ   

 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 41 
  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา   
 

ข้อ มาตรฐานระดบัคุณภาพฯ ม ี ไม่ม ี เอกสาร / หลกัฐาน 

1 สถานศึกษามีขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
ตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั 

 
 1. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ 

2. จดัท า Website วทิยาลยั 
2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการ

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมมีผูรั้บผิดชอบ  
 1. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ 

2. การประเมินผลความพึงพอใจระบบบริหารจดัการขอ้มูล 

3 สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีประสานกนัเป็นเครือข่ายของ
สถานศึกษา 

 
 1. ระบบฐานขอ้มูลนกัเรียนนกัศึกษา  STD 2003  

2. มีระบบศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษา  V-corp 

4 สถานศึกษามีการประเมิน
ประสิทธิภาพความปลอดภยัของ
ระบบการบริหารจดัการขอ้มูล 

 
 1. ระบบเก็บประวติัการใชง้านอินเตอร์เน็ตตาม พรบ.วา่ดว้ย

การกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
2. การประเมินผลความพึงพอใจระบบบริหารจดัการขอ้มูล 

5 สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  

 1. โครงการพฒันาระบบงาน 
2. น าผลการประเมินผลความพึงพอใจระบบบริหารจดัการ
ขอ้มูลมาปรับปรุงระบบงาน 

6 สถานศึกษามีการน าระบบสารสนเทศ
มาใชใ้นการจดัการความรู้และบริหาร
จดัการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

 1. รายงานการใชร้ะบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ 

ปฏิบัตคิรบ  6   ข้อ 6   
 

สรุปผลการประเมิน 
ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา   ปฏิบติัครบทั้ง  6  ขอ้ 

ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั  3 (ด)ี 
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มาตรฐานที่  6    ภาวะผู้น าและการจดัการ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่6 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 

39.  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ดี 8 ขอ้  
- พอใช ้6-7 ขอ้ 
- ปรับปรุง<6ขอ้ 

ปฏิบติั 8 ขอ้ ระดบัดี 

40.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช ้85-90   
- ปรับปรุง < 85            

 

 
ร้อยละ 100 

 
ระดบัดี 

41.  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และ
การจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

- ดี ปฏิบติั 1-4-5  
- พอใช ้1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

ปฏิบติั 6 ขอ้ ระดบัดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดทีต้่องพฒันาของมาตรฐานที ่6 

 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้
 ตวับ่งช้ีที่  39    ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                                       

ตวับ่งช้ีที่  40   ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                
ตวับ่งช้ีที่  41   ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา                                                                    

 
จุดทีต้่องพฒันา  ได้แก่ 
  -  
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

 
  ตวับ่งช้ีที่  42   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษา  
    อยา่งต่อเน่ือง  

ตวับ่งช้ีที่  43   ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

 

ตวับ่งช้ีที่  42    
  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                                        
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จจาก
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น 
มีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ จดัท านโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ  แต่งตั้งคณะกรรม การ
รับผิดชอบการท างานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ  จดัท ามาตรฐานและเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพ  จดัท าแผนก ากบัติดตาม  จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือ  การวางระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   และเป็นระบบ 
 1.  โครงการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.  โครงการบริการวิชาชีพและทอ้งถ่ิน  
  3.  โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา  
  4.  โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ  
  5.  โครงการสถานศึกษาน่าอยู ่
  6.  โครงการพฒันาเทคโนโลยีศูนยก์ารเรียนวิทยบริการ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
  7.  โครงการพฒันาและจดัหาอุปกรณ์ส านกังานและส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
  8.  โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนทนัสมยั 
  9.  โครงการปรับปรุงพฒันาระบบงานน าสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
  10. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  42 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน   ด ี              ปฏิบติัครบทั้ง 4 ขอ้ 5 ขอ้ 
พอใช้        ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 3 
ปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 2  หรือไม่ไดด้ าเนินการ 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 42 
  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

 

ที่  รายการประเมนิ 

การปฏิบัต ิ

ม ี/ ปฏิบัต ิ
ไม่ม ี/ ไม่ได้ 
ปฏิบัต ิ

1 มีคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ /   

2 มีหลกัฐานหรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพ 
ภายในประจ าปี /   

3 
มีขอ้มลูหลกัฐานในการตอบสนองขอ้คิดเห็น  ขอ้ร้องเรียน  
เพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา /   

4 มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา /   
 

สรุปผลการประเมิน 
   ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน  มีการปฏิบติัและการด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  โดยอยูใ่นรูป
ของ P-D-C-A  และไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาในการปฏิบติังานใหไ้ดป้ระหยดั  คุม้ค่า เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยืน 
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน ไดด้ าเนินการปฏิบติัครบทั้ง 4 ข้อ   
  ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

 
ตวับ่งช้ีที่  43   
  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จจาก
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น 
มีคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ  มีหลกัฐาน  หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี  มีการน าผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งขอ้เสนอแนะมาใชพ้ฒันาปรับปรุงการ
บริหาร  มีการปฏิบติังานโดยใชร้ะบบคุณภาพ ( PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
รายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี  เพ่ือการพฒันาประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  
อยา่งเป็นระบบ 
 1.  โครงการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.  โครงการบริการวิชาชีพและทอ้งถ่ิน  
  3.  โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา  
  4.  โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ  
  5.  โครงการสถานศึกษาน่าอยู ่
  6.  โครงการพฒันาเทคโนโลยีศูนยก์ารเรียนวิทยบริการ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
  7.  โครงการพฒันาและจดัหาอุปกรณ์ส านกังานและส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
  8.  โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนทนัสมยั 
  9.  โครงการปรับปรุงพฒันาระบบงานน าสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
  10. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  43 

ข้อมูลประกอบการตดัสิน เกณฑ์การตดัสิน 

ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน   ด ี            ปฏิบติัครบทั้ง 3ขอ้  
พอใช้        ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 2 
ปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1 เพียงขอ้เดียว 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 43 
  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
 

ที ่ รายการประเมนิ 

การปฏิบัต ิ

ม ี/ ปฏิบัต ิ
ไม่ม ี/ ไม่ได้ 
ปฏิบัต ิ

1 
มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถาน 
ศึกษาและสาธารณชน /  

2 
มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารใหไ้ด ้
มาตรฐาน และจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสานศึกษา /  

3 

มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน มี 
การปฏิบติัท่ีดีหรือเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้งเกิดการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

/  

 
สรุปผลการประเมิน    
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน  มีการปฏิบติัและการด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง   โดยอยูใ่นรูป
ของ P-D-C-A  และไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาในการปฏิบติังานใหไ้ดป้ระหยดั  คุม้ค่า เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยืน 
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน ไดด้ าเนินการปฏิบติัครบทั้ง 3 ขอ้  
  ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที่  7    การประกนัคุณภาพภายใน 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่7 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

42.  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
 

- ดี ปฏิบติั 1-4  
- พอใช ้1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

ปฏิบติั 4 ขอ้ ระดบัดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบติั 1-3  
- พอใช ้1-2   
- ปรับปรุง 1            

 

ปฏิบติั 3 ขอ้ ระดบัดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดทีต้่องพฒันาของมาตรฐานที ่7 

 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้
 ตวับ่งช้ีที่  42    ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษา  
    อยา่งต่อเน่ือง  

ตวับ่งช้ีที่  43   ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  
 
จุดทีต้่องพฒันา  ได้แก่ 
  -  
 

  


