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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ เป็นรายงาน ที่เกิดขึ้น 
จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่  1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  ม าตรฐานที่ 3  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกัน
คุณภาพภายในจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ รวม 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  ซึ่งในรายงานจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ และผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้  จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ในรายงานผลการ
ประเมินตนเองเล่มนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กล่าวถึงร่องรอยหลักฐานของความตระหนัก (Awareness) ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของสถานศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงโครงการ/ กิจกรรม/ งาน ที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะแสดงถึงความพยายาม (Attempt) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ในแต่ละ
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถอธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามตัวบ่งชี้   
 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินตนเอง                 
ที่สถานศึกษาได้น าเผยแพร่ออกไป  จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 

                    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
         ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.2559 

 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 4.54 3.47     8.01 4 
2 5 5 5 4 5 5 29 4.83 
3 5 5 5 5   20 5 
4 - 4.75     4.75 4.75 

รวม 14.54 18.22 10 9 5 5 61.76 4.64 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 
 1.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ”ดีมาก”   จ านวน....10.....ตัวบ่งชี ้
 1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน.....1......ตัวบ่งชี ้
 1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน.....1........ตัวบ่งชี้ 
 1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน......-........ตัวบ่งชี้ 
 
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 1. วิทยาลัยมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือใช้ในการบริหารงานในวิทยาลัยตลอดจน 
มีการวางแผนการน าไปใช้ให้เกิดผลต่อผู้เรียน 
 2. วิทยาลัยมีการจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก  
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 1. วิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในทุกๆโครงการอย่างจริงจัง และเห็นผล
อย่างแทจ้ริง สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการได้ในครั้งต่อไป 
 2. วิทยาลัยควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 1. สถานศึกษาควรจัดท าแบบฟอร์ม เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรายงานผลด าเนินงานที่ชัดเจน 
และใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2. สถานศึกษาควรมีการน าผลการด าเนินงานย้อนหลังมาเปรียบเทียบและพัฒนาให้ได้ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีขุนหาญ 
ที่ตั้ง  153 หมู ่8  ถนน ขุนหาญ – ส าโรงเกียรติ  ต าบลสิ  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  33150 
โทรศัพท์  ๐๔๕-826363   โทรสาร ๐๔๕-826363                                                   
Website http://www.khicec.ac.th 
E – mail khunhan@khicec.ac.th 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นการสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภายใต้ภารกิจและยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา ในด้านปริมาณ คุณภาพ  การบริการสังคม  และสร้างผู้ประกอบการ
ภายใต้การบริหารจัดการมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาแลภารกิจ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ก าหนดไว้ในระยะกลางไว้แล้ว ตลอดจนก าหนดทิศทางการพัฒนาที่น าเสนอให้
แจ่มชัดขึ้น 
 

ตราวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

สีประจ าวิทยาลัยฯ    เขียว – ชมพู 
 
 
 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยฯ   ต้นพอก 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประวัติ  ที่ตั้ง  ขนาด 
 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2540  
ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 68 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 153 บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 8 ต าบลสิ  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  เห็นสมควรให้ขยายโอกาสการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในชนบท และตลาดแรงงาน  โดยเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 
2541 เป็นปีการศึกษาแรก จ านวน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ดังนี้   

 1. คณะวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 2. คณะวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาพาณิชยการและในปีการศึกษา  2542 ได้เปิดแผนกวิชา

เพ่ิมอีก 1 แผนก คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

หลักสูตร การเรียนการสอน (การใช้หลักสูตร) 
 การจัดการศึกษาวิชาชีพ  วิทยาลัยเปิดท าการสอน  2 ระดับ คือ 

 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี 
   1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    1.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
     -  สาขางานยานยนต์ 

   1.1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
     -  สาขางานเครื่องมือกล 
    1.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    1.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

  1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ 
     -  สาขางานการบัญชี 
     -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 
   2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    2.1.1 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
     -  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
    2.1.2 สาขาวิชาเครื่องกล 
      -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    2.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
   2.2   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    2.2.1   สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขางานการบัญชี 
    2.2.2   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
     - สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 
 

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จัดเป็นสถานศึกษาของชุมชน รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอ คืออ าเภอขุนหาญ  
อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอกันทรลักษ์บางส่วน มีความพร้อมด้านหลักสูตร 
การเรียน การสอน บุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย สามารถบริการให้ความรู้ทักษะ  
ด้านวิชาชีพต่อชุมชนได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จ ากัดอายุ เพศ และการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการ  
จัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 คือมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรด้านวิชาชีพสามารถไป
ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพ
อิสระ มีพ้ืนฐานความรู้ ทักษะ เพียงพอส าหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในชั้นสูงได้ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  
มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย จึงได้ก าหนดแผนนโยบาย 
การบริการจัดการเรียน การสอนดังนี ้

1.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ในด้านเกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม สาขาวิชาต่างๆ 

2.  จัดการฝึกอบรม  หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรพิเศษต่างๆ 
3.  วิเคราะห์  และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ 
4.  ฝึกอบรมนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้วิชาชีพ 
5.  ให้บริการแก่ชุมชน  และหน่วยงานอื่นๆ 
6.  รับงานการค้าท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
7.  ประสานงานกับสถานประกอบการ  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของนักเรียน   
  

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประชาชนคือ ท านา ท าไร่ โดยมีการท านาปลูกข้าวเจ้า ประมาณร้อยละ 
60 นอกนั้นปลูกข้าวเหนียว ท าไร่หอมแดง ไร่กระเทียม ข้าวโพด ปอ มันส าปะหลัง ฟักทอง มะละกอ แตงโม 
และปลูกไม้ผลต่าง ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ส้ม รวมทั้งมีการปลูกยางพารา ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอขุนหาญ  
และอ าเภอพ้ืนที่รับผิดชอบมีภาษาพูด 5 ภาษา ได้แก่ ไทยภาคกลาง ไทยอีสาน เขมร ส่วย และเยอ ประเพณี 
วัฒนธรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์บ้างในบางส่วน เนื่องจากประชากรบางส่วนรับ
วัฒนธรรมมาจากต่างชาติ 
 ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา เช่น การร่วมประเพณีต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นวันส าคัญทางศาสนา หรือการสอดส่องดูแลนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา 
ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ 



 
 

2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

นายคณิน  สาระบูรณ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

นายไพรัตน์ ถิรบุตร

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
นางสาวศรีวิไล มีวงษ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนุสรา ไชยนะรา

หัวหน้างานการเงิน

นายอภิตรัย เสาเวียง

หัวหน้างานบัญชี

นางละอองดาว สารีบุตร

หัวหน้างานพัสดุ

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงศ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตนภรณ์ อุตมา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวรรณดี  กลมพันธ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

นางสาวชนัญญา โคนาบาล

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายณัฐพล  ทองจันทร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชัยวิทย์ ทองหล่ า

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายศุภชัย นามศิริ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นายบวรศักด์ิ โสดาธาตุ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นางสาวปวดี สิงห์สิทธิ์

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ

นายไพรัตน์ ถิรบุตร

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายวัชระ ลานเจริญ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายชาตรี  สารีบุตร

หัวหน้างานปกครอง

นายปัญญากร  โยธี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวปวดี  สิงห์สิทธิ์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธงชัย  สารสุข

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนวิน  สายนาค
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางลัดดาวัลย์  นวลแสง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายณถัทร พรกิตติกมล

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมดุ

นางสาวรัตนภรณ์ อุตมา

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายชัยวิทย์ ทองหล่ า

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สาขาวิชา



 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           นายคณิน  สาระบูรณ์ 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

 
       
 
 
 
 
 
 
        
  นายไพรัตน์   ถิรบุตร            นายวรรณดี  กลมพันธ์ 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
      
 
 
 
 

 

 

 

   
           นายไพรัตน์   ถิรบุตร                              นางสาวสมจิตต์  อุระงาม 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 



 
 

2.2.2 คณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายคณิน   สารบูรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
2 นายวรรณดี   กลมพันธ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
3 นายไพรัตน์   ถิรบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
4 นางสาวสมจิตต์   อุระงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
5 นายชาตรี   สารีบุตร ครู คศ.2 
6 นายพิเชษ   พงษ์ธนู ครู คศ.2 
7 นายวุฒิเดช   เอี่ยมสะอาด ครู คศ.2 
8 นางละอองดาว   สารีบุตร ครู คศ.1 
9 นางสาวชนัญญา   โคนาบาล ครู คศ.1 

10 นายธนวิน   สายนาค ครู คศ.1 
 
2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

 
 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า 
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

แผนกวิชา ช่างยนต์ 
แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน 
แผนกวิชา ไฟฟ้าก าลัง 
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชา การบัญชี 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
1 
1 
2 
2 
3 

2 
3 
3 
1 
2 
- 

5 
4 
3 
3 
4 
3 

- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
1 
1 
- 

3 
4 
4 
2 
2 
3 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 
ข้า

รา
ชก

าร
 

 
พน

ักง
าน

รา
ชก

าร
 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วร
าว

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
- งานบริหารงานทั่วไป  
- งานบุคลากร  
- งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานการเงิน  
- งานบัญชี  
- งานพัสดุ  
- งานอาคารสถานที่  

รวม  8 งาน 

 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 

10 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 

10 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
- งานแนะแนวอาชีพและการ      

จัดหางาน 
- งานปกครอง 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการ

ชุมชน 
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

รวม  6 งาน 

 
1 
 

3 
1 
2 
2 
 

1 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
1 
 

3 
1 
2 
2 
 

1 

  



 
 

 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 
ข้า

รา
ชก

าร
 

 
พน

ักง
าน

รา
ชก

าร
 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วร
าว

 

ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ 

- งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ

ประกอบธุรกิจ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
- งานความร่วมมือ 

รวม  6 งาน 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 

ฝ่ายวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 
- งานวิทยบริการและห้องสมุด 
- แผนกช่างยนต์ 
- แผนกไฟฟ้าก าลัง 
- แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- แผนกการบัญชี 
- แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บ ารุง 
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

   รวม  13  งาน 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
- 
2 
3 
 

3 
1 
 

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

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

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

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
- 
2 
3 
 

3 
1 
 

 
 
 
 



 
 

2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
 (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน ยานยนต์ 
- สาขางาน เครื่องมือกล 
- สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
72 
84 
41 
39 
52 
23 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
45 
72 
23 
24 
62 
51 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
84 
54 
47 
20 
37 
27 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
201 
210 
111 
83 
151 
101 

 
รวม 6 สาขางาน  311   277   269  857 

  

  

 
ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี  
 
   รวม 

1 2 

ปก
ติ 

 
 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวส. 
- สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
- สาขางาน เครื่องมือกล 
- สาขางาน เครื่องท าความเย็นและ

ปรับอากาศ 
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม  6  สาขางาน 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
14 
27 
18 

 
7 

20 
15 

 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
28 
28 
20 

 
9 

38 
25 

 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
42 
55 
38 

 
16 
58 
40 

รวมทั้งหมด  12  สาขางาน  101   148  249 



 
 

2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน ละช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน ยานยนต์ 
- สาขางาน เครื่องมือกล 
- สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับ ปวส. 
- สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
- สาขางาน เครื่องมือกล 
- สาขางาน เครื่องท าความเย็นและ

ปรับอากาศ 
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม  6 สาขางาน 

 
72 
84 
41 
39 
52 
23 

 
14 
27 
18 

 
7 

20 
15 

 

 
45 
72 
23 
24 
62 
51 

 
28 
28 
20 

 
9 

38 
25 

 

 
84 
54 
47 
20 
37 
27 

 
 

 
201 
210 
111 
83 
151 
101 

 
42 
55 
38 

 
16 
58 
40 

 
รวมทั้งหมด  12  สาขางาน 412 425 269 1,106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

          ระดับ/สาขางาน ชั้นปี 
รวม 

1 2 3 
ระดับ ปวช. 
สาขางาน ยานยนต์ 
สาขางาน เครื่องมือกล 
สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางาน การบัญชี 
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
 

 
 

 
40 
16 
21 
8 

21 
23 

129 

 
40 
16 
21 
8 
21 
23 

129 
 

 

          ระดับ/สาขางาน ชั้นปี 
รวม 

1 2 3 
ระดับ ปวส. 
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
สาขางาน เครื่องมือกล 
สาขางาน เครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางาน การบัญชี 
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

  
24 
18 
8 
 

4 
26 
22 

102 

  
24 
18 
8 
 

4 
26 
22 

102 
รวมทั้งหมด  231  231 

 

(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)  231  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมในรอบปีการศึกษา 2559) 
 1.4.1 ด้านพัฒนาสถานศึกษา 
ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
1 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้รับรางวัล หมู่ลูกเสือดีเด่น 

(ชาย) ค่ายย่อย 4 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมทัศนศึกษา (หญิง) งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้รับรางวัลหมู่ลูกเสือ  
ล าดับที่ 2 (หญิง) การแข่งขันกิจกรรมผจญภัย งานชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารี วิ ส ามัญอาชี วศึ กษา  ช่ อสะอาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 5
มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้รับรางวัลหมู่ลูกเสือ (หญิง) 
ระดับเหรียญทอง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
5 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรม

ผจญภัยหญิง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  6 ระหว่างวันที่   
1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ ายลู ก เสื อวิทยาลั ย เทคนิ ค
หนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

6 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้รับรางวัลหมู่ลูกเสือ (ชาย)  
ระดับเหรียญทอง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัย 
เทคนิคหนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

7 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
8 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นหน่วยงานรณรงค์ส่งเสริมการ

แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนบ้าน “ดีเด่น” จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

9 เข้าร่วมโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กิจกรรม “เรียนรู้  สู้ภัยพิบัติ  ด้านอุบัติภัยทางถนนและ
อัคคีภัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

10 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีจิตศรัทธาบริจาค จ านวนเงิน  
1,340 บาท เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วันที่ 5  
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

สถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 2 

วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

11 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีจิตศรัทธาบริจาค จ านวนเงิน  
500 บาท เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วันที่  5  
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

วัดพญาภู  
จังหวัดน่าน 

12 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีจิตศรัทธาบริจาค จ านวนเงิน 
316 บาท เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วันที่ 5 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย 

  
 
 
 



 
 

2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมในรอบปีการศึกษา 2559) 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
1 คณะกรรมการอ านวยการค่ายย่อย 4 งานชุมนุมลูกเสือ  

เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2559  
ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู 

นายคณิน  สาระบูรณ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและยาม
รักษาการณ์ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่  
1 - 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิค
หนองบัวล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

นายคณิน  สาระบูรณ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 ได้เป็นคณะอนุกรรมการออกรหัสและเก็บรักษาชิ้นงาน การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายคณิน  สาระบูรณ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

4 ได้เป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะสาขาวิชา 
ช่างกลโรงงาน “ประเมินด้านผิวงานและลบคม” การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดั บภาค ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่  26  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายคณิน  สาระบูรณ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

5 ได้เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะเทคนิค
ยานยนต์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวรรณดี กลมพันธ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

  



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
6 ผู้บริหารดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้งในพระ
คุณครู”ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายคณิน  สาระบูรณ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู”ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

8 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู”ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวรรณดี กลมพันธ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู”ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายไพรัตน์  ถิรบุตร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (รางวัลและผลงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 2559)  
ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

1 

ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท พุ่งแหลน หญิง การแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 
“พนมรุ้ ง เกมส์ ”ระหว่ างวั นที่  30 กรกฎาคม  
- 5 สิงหาคม 2559 

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 

ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท พุ่งแหลน หญิง 
การแข่ งขั นกี ฬาอาชี วศึ กษาภาคตะวั นออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่11 “พนมรุ้งเกมส์”ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 

นายประคอง ศรีสรรค์ อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 

ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร หญิง 
การแข่ งขั นกี ฬาอาชี วศึ กษาภาคตะวั นออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์”ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 

นายธนวิน สายนาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 

ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย 
การแข่ งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์”ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 

นายธนวิน สายนาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 

ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดด ชาย  การ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้ งที่  11 “พนมรุ้ ง เกมส์”ระหว่างวันที่  30 
กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6 

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (ครูฝึกสอนกีฬามวย) การ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์”ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 
- 5 สิงหาคม 2559 

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

7 

ครูผู้ ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ ง 200 เมตร หญิง  
การแข่ งขั นกี ฬาอาชี วศึ กษาภาคตะวั นออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่  11 “พนมรุ้งเกมส์”ระหว่างวันที่   
30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
 

 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป”อุปกรณ์ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” 

“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ  2559 

นายปัญญกร โยธี ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป”อุปกรณ์ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” 
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ  2559 

นายณัฐพล ทองจันทร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป”อุปกรณ์
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  2559 

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป”อุปกรณ์
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  2559 

นายศุภชัย นามศิริ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12 รางวั ลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่ งประดิษฐ์ 
ประเภทที่  3 สิ่ งประดิษฐ์ ด้ านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป”อุปกรณ์ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” 
“ประชารั ฐร่ วมพัฒนาสุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายประคอง ศรีสรรค์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



 
 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
13 ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษาผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Blue Tooth 
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นายสิทธิศักดิ์ ในทอง ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

14 ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษาผลงาน
สิ่ งประดิ ษฐ์  ระบบเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าผ่ าน 
Blue Tooth ประเภทที่  10 สิ่ งประดิ ษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล ได้รับ
รางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

15 ครู  วิทยาลั ยการอาชีพขุนหาญ ที่ ปรึ กษา 
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์  ระบบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า 
ผ่านBlue Tooth ประเภทที่  10 สิ่ งประดิษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล ได้รับ
รางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคภาคตะวั นออก 
เฉียงเหนือ  2559 

นางสาวรัตนภรณ์ อุตมา ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

16 ครู  วิทยาลั ยการอาชีพขุนหาญ ที่ ปรึ กษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ตอกตาไก่แบบต่อเนื่อง 
v.15 ป ร ะ เ ภ ท ที่  2 สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
ด้านการประกอบอาชีพ  ได้รับรางวัลชมเชย 
“ประชารั ฐร่ วมพัฒนาสุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชี วศึ กษา”การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายปัญญกร โยธี ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
17 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 

ผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์  อุ ปกรณ์ ตอกตาไก่
แบบต่อเนื่อง v.15 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ  ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

18 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คราดพลิกข้าวสูตรแห้งเร็ว 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายปัญญกร โยธี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

19 ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ คราดพลิกข้าวสูตรแห้งเร็ว ประเภทที่ 
1 สิ่ งประดิ ษฐ์ ด้ านพัฒนาคุณภาพชี วิ ต   
ได้ รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

20 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์  อุ ปกรณ์ที่ กั้ นประตู 
แบบบานสวิ ง ประเภทที่  3 สิ่ งประดิษฐ์ 
ด้านภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชมเชย “ประชา
รัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นายณัฐพล ทองจันทร์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
21 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คราดพลิกข้าวสูตรแห้งเร็ว 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายประคอง ศรีสรรค์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

22 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์  ระบบนิ เทศ นักศึกษา 
ฝึกงาน ประเภทที่  10 สิ่ งประดิษฐ์  ด้ าน 
นวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว   
ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 2559 

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

23 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว  ได้รับรางวัลชมเชย 
“ประชารั ฐร่ วมพัฒนาสุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559 

นายณัฐพล ทองจันทร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

24 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว  ได้รับรางวัลชมเชย 
“ประชารั ฐร่ วมพัฒนาสุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2559 

นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
25 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่กั้นประตูแบบบาน
สวิง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่  ระดั บภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559 

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

26 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุ นหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่กั้นประตูแบบบาน
สวิง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐ 
ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559 

นายประคอง ศรีสรรค์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

27 ครู  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ที่ปรึกษา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว  ได้รับรางวัลชมเชย 
“ประชารั ฐร่ วมพัฒนาสุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน 
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวปวดี สิงห์สิทธ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

28 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
รุ่นที ่2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2559 

นายวัชระ  ลานเจริญ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
29 เป็นครูผู้ควบคุม ค่ายวิชาการ อาชีวะพัฒนา

ภาษาไทย ภาษาชาติ โครงการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้ เรียนเพ่ือการ 
ปฏิรูปอาชีวศึกษา ครั้ งที่  3 ระหว่างวันที่   
28  มีนาคม - 1  เมษายม  2559 

นายวัชระ  ลานเจริญ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

30 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม 
สร้างประสิทธิภาพครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2559 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 

นายวัชระ  ลานเจริญ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

31 ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่ งประเทศไทย วิ ทยาลั ยการอาชี พ 
ขุนหาญ  ในการประชุมนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และการแข่ งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ   
ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 

นายอภิตรัย  เสาเวียง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

32 ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวัน
ครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ “ชาติ
พัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง 
ในพระคุณครู” 

นายธนวิน สายนาค จังหวัดศรีสะเกษ 

33 ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวัน
ครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ “ชาติพัฒนา  
ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง ในพระคุณ 
ครู” 

นายณัฐพล ทองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

34 ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ “ชาติ พัฒนา  
ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง ในพระคุณ 
ครู” 

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู จังหวัดศรีสะเกษ 

35 
 

ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ “ชาติ พัฒนา  
ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง ในพระคุณ 
ครู” 

นางสาวรัตนภรณ์ อุตมา จังหวัดศรีสะเกษ 

36 
 

ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู 
อาชีวศึกษาจั งหวัดศรีสะเกษ “ชาติ พัฒนา  
ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง ในพระคุณ 
ครู” 

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
37 ครูดี เด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู 

อาชี วศึ กษาจั งหวั ดศรี สะเกษ “ชาติ พัฒนา  
ด้วยครูดี  มีคุณภาพ ศิษย์  ซาบซึ้ ง ในพระคุณ 
ครู” 

นางละอองดาว สารีบุตร จังหวัดศรีสะเกษ 

38 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู” 

นายนิรันต์ สุขศรี จังหวัดศรีสะเกษ 

39 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู” 

นายอารีสันต์ ขันเงิน จังหวัดศรีสะเกษ 

40 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู” 

นางสาวทิพวรรณ ลาค า จังหวัดศรีสะเกษ 

41 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู” 

นางสาวเยาวเรศ กายะชาติ จังหวัดศรีสะเกษ 

42 ครูฝึ กสอน การแข่ งขันกีฬาเปตอง ประเภท 
ชายเดี่ ยว การแข่ งขั นกีฬาคั ดเลื อกตั วแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 มิถุนายน 
2559 

นายณภัทร  พรกิตติกมล อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

43 ครูฝึ กสอน การแข่ งขันกีฬาเปตอง ประเภท 
ชายเดี่ ยวการแข่ งขั นกี ฬาคั ดเลื อกตั วแทน 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 มิถุนายน 
2559 

นายปัญญกร  โยธี อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

44 ครูฝึกสอน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท
หญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาจั งหวัดศรีสะ เกษ วันที่  25 
มิถุนายน 2559 

นายปัญญกร  โยธี 
 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
45 ครูฝึกสอน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท

หญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาจั งหวัดศรีสะ เกษ วันที่  25 
มิถุนายน 2559 

นายประคอง  ศรีสรรค์ อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

46 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง 
 ในพระคุณครู” 

นายนิรุจ   ภูพาดแร่ จังหวัดศรีสะเกษ 

47 อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์เชื้อเพลิงชนิดกึ่ง
ของแข็ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 

นายปัญญกร โยธี อนุสิทธิบัตร 

48 อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ อุปกรณ์กรีดใบ 
ของเตยหนาม ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 

นายศุภชัย นามศิริ อนุสิทธิบัตร 

59 ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู 
อาชี วศึ กษาจั งหวั ดศรี สะเกษ “ชาติ พัฒนา  
ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” 

นายชาตรี สารีบุตร วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

50 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดี” มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นายศุภชัย นามศิริ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

51 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดี” มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม  
น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  
2559 

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

52 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดี” มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นายพิเชษฐ พงษ์ธนู วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

53 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดี” มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นางสาวปวดี สิงห์สิทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
56 ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดี” มีคุณธรรม 

จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางอรอุมา พงษ์ธนู วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

57 ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดี” มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางสาวเกตุวดี เรืองด า วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

58 ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดี” มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางสาวทิพวรรณ ลาด า วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

59 ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดี” มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางสาวนันทิตา พานจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

60 ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดี” มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางสาวอ าไพ จันโท วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

61 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดี” มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 

นางสาวนุสรา ไชยนะรา วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 2559) 
  

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 กีฬาเซปักตะกร้อ 

ประเภททีมชุดชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้ง
เกมส์”ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 
2559 

นายวสัน ศิลปวรเศรษฐ อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 กีฬาเซปักตะกร้อ 
ประเภททีมชุดชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้ง
เกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 
2559 

นายปาราเมศ สัญญา อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 กีฬาเซปักตะกร้อ 
ประเภททีมชุดชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้ง
เกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 
2559 

นายสิทธิโชค ธรรมโม อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ประเภท 
ไลท์ฟลายเวท 48 กก. (หญิง) การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 
“พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม  
- 5 สิงหาคม 2559 

นางสาวชณิตา เยี่ยมทรง อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรีฑา 
ประเภทพุ่ งแหลก หญิ ง การแข่ งขั นกี ฬา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 
“พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2559 

นางสาวน้ าอ้อย ใหมทอง อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา 
ประเภท ขว้ างจั กร หญิ ง  การแข่ งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 
“พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2559 

นางสาวน้ าอ้อย ใหมทอง อาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 

2 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการประกอบอาชีพ “อุปกรณ์
ต อ ก ต า ไ ก่ แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง  V1.5”  
การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวจันทร์จิรา แจ่มแจ้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “อุปกรณ์
ที่ กั้ นประตู แบบบานสวิ ง” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายกฤษฎา  อินทนาถ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “อุปกรณ์
ที่ กั้ นประตู แบบบานสวิ ง” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวินัย  แก่นนวลศรี ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “อุปกรณ์ 
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวณัฐนิชา แถมบุญ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

11 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ตอกตาไก่
แบบต่อเนื่อง V.15 ประเภทที่  2 สิ่ งประดิษฐ์ 
ด้านการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐ
ร่ วมพัฒนา สุ ดยอดนวัตกรรมอาชี วศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวินัย  แก่นนวลศรี ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ตอกตาไก่
แบบต่อเนื่อง V.15 ประเภทที่  2 สิ่ งประดิษฐ ์
ด้านการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐ
ร่ วมพัฒนา สุ ดยอดนวัตกรรมอาชี วศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา  
2559 

นายปราโมช  ศรีมงคล ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 

 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
13 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คราดพลิกข้าว

สูตรแห้งเร็ว ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้ รับรางวัลชม “ประชารัฐ 
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2559 

นายเดชา  จันทะสนธ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

14 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คราดพลิกข้าว
สูตรแห้งเร็ว ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้ รับรางวัลชม “ประชารัฐ 
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559 

นางสาวเกศรินทร์ ทองผิว ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

15 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศ 
นักศึกษาฝึกงาน ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝัง
ตัว ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวัชชัย  แก้วใจรักษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

16 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศ 
นักศึกษาฝึกงาน ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายวุฒิพงษ์ พรเวธน์จินดา ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

17 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบนิเทศ 
นักศึกษาฝึกงาน ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวได ้
รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวขนิษฐา พันธ์มะลี ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
18 นั ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์   

ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Blue 
Tooth ประเภทที่  10 สิ่ งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกล 
ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายวงศ์ธวัช  บุญธนยศ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

19 นั ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์   
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Blue 
Tooth ประเภทที่  10 สิ่ งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกล 
ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายนิธินันท์ สิทธาพัฒนศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

20 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์  ระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Blue Tooth 
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกล ได้รับรางวัล
ชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายกิตติพงษ์  ภาษี ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

21 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง ประเภทที่  3 
สิ่ งประดิษฐ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ส าเร็ จรู ป  
ได้รับรางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นางสาวจันทร์จิรา แจ่มแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

  



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
22 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่

กั้ นประตูแบบบานสวิ ง ประเภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับ
รางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายวินัย แก่นนวลศรี ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

23 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง ประเภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับ
รางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายปราโมช  ศรีมงคล ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

24 นักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ที่กั้นประตูแบบบานสวิง ประเภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับ
รางวัลชม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

นายศราวุธ  หงส์ราช ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

25 นายยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่ งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 

นายชวัลวิทย์  ดับโศรก ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

26 ได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศอันดับที่  2  
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ชายเดี่ยว  
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า คั ด เ ลื อ ก ตั ว แทน 
อาชีวศึกษาจังหวัดสรีสะเกษ วันที่  25 
มิถุนายน 2559 

นายศุภณัฐ  จันทรา อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

  



 
 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
27 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา

ระดับ ชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นายศักดิ์มงคล นามวงค์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

28 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

นางสาวน้ าอ้อย ไหมทอง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

29 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู  
ปีการศึกษา 2559 

นางสาวสุธิตา จันทร์ดารา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

30 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู  
ปีการศึกษา 2559 

นายชวัลวิทย์ ดับโศรก วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

31 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู ปี
การศึกษา 2559 

นางสาวพิชาญา ปานทอง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

32 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู ปี
การศึกษา 2559 

นายจักรพงศ์  ยอดศรี วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

33 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู  
ปีการศึกษา 2559 

นางสาวเบญจรัตน์ เพียมขุนทด วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

34 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู  
ปีการศึกษา 2559 

นายไกรวิทย์ ศรีนวล วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

35 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู  
ปีการศึกษา 2559 

นายเทพนรินทร์ เครือเสน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

  



 
 

 

ที ่ ประเภท / รางวัล ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
36 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เนื่องในพิธี ไหว้ครู  ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม น้อมน าบูชาครู   
ปีการศึกษา 2559 

นายศราวุธ หงษ์ราช วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

37 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในพิธี ไหว้ครู  ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม น้อมน าบูชาครู   
ปีการศึกษา 2559 

นางสาวศศิธร ไชยสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

38 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธี ไหว้ครู  ปลูกฝั ง 
คุณธรรม จริ ยธรรม น้อมน าบูชาครู   
ปีการศึกษา 2559 

นางสาววารุณี ถุงจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

39 ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดพานไหว้
ครู ประเภท สร้างสรรค์ เนื่องในพิธีไหว้ครู 
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู 
ปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาห้อง บค.21 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

40 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดพานไหว้
ครู ประเภท สร้างสรรค์ เนื่องในพิธีไหว้ครู 
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู 
ปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาห้อง มทผ. สทผ. 11 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

41 ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดพานไหว้
ครู ประเภท สร้างสรรค์ เนื่องในพิธีไหว้ครู 
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู 
ปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาห้อง ชฟ.21 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

42 ได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศอันดับที่  1  
การประกวดพานไหว้ครู ประเภท สวยงาม 
เนื่ องในพิธี ไหว้ ครู  ปลู กฝั ง คุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าบูชาครู ปีการศึกษา2559 

นักศึกษาห้อง กบ.22 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

43 ได้รับรางวัล ชมเชย ชมเชย การประกวด
พานไหว้ครู ประเภท สวบงาม เนื่องในพิธี
ไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม น้อมน า
บูชาครู ปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาห้อง ชอ.12 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

44 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในพิธี ไหว้ครู  ปลูกฝั ง 
คุณธรรม จริ ยธรรม น้อมน าบูชาครู   
ปีการศึกษา 2559 

นางสาวเย็นอุรา3  จันโท วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 



 
 

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.1.1 ปรัชญา 

การศึกษาดี     มีฝีมือ     ยึดถือคุณธรรม      น าสังคม 
การศึกษาดี  ด าเนินการทุกวิถีทาง  เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในระดับสูงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
มีฝีมือ ด าเนินการฝึกทักษะให้ผู้ผ่านการเรียนมีฝีมือ  ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิ 
ยึดถือคุณธรรม ด าเนินการสอดแทรกการเรียน การสอน คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดี 

ของสังคม 
น าสังคม  ด าเนินการให้ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษา  เป็นคนมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ  

และเป็นผู้ที่จะน าสังคมไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 

3.1.2 วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของชุมชน 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
 สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลไกอาชีวศึกษา ก้าวสู่อาเซียน 
 

3.1.3 พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ 
 

3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 มีจิตอาสา   
 

 3.1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.6 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ
ประกวดการแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิ ชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

ฯลฯ 

4,483,724.59 
 

782,000 
 
 

352,417 
 
 

1,186,075 
 
 
 
 

345,257 

62.71 
 

10.94 
 
 

4.93 
 
 

16.59 
 
 
 
 

4.83 

 

รวมรายจ่าย 7,149,473.59 
 

100%  

 

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา 
    ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยาฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
 
 

  



 
 

3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เม่ือวันที่  1 เมษายน 
2558 – 31 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาควรมีมาตรการในการ
สร้างแรงจูงใจ และการให้บริการ
ช่วยเหลือผู้เรียน ที่ประสบปัญหา เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่
เรียน และสามารถรับการศึกษาจน
ส าเร็จหลักสูตรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
- ควรมีโครงการรองรับ การพัฒนา
การศึกษาอย่างครอบคลุม 
- ควรมีโครงการรองรับ เพ่ือแก้ปัญหา
การออกกลางคัน 

จัดท าโครงการทดสอบความรู้
พ้ืนฐานวิชาสามัญของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ
ระดับ ปวส.1 ส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ และ
ส่งเสริมให้ครูด าเนินการตาม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 
 

1. เห็นควรจัดท าแผน โครงการ  
และกิ จกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ก าหนดแบบกรอกข้อมูล และแบบ 
สรุปข้อมูลปกติแต่ละระดับชั้นข้อมูล
ให้ชัดเจน 
3. ก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล / แบบสรุปโครงการ /แบบสรุป
กิจกรรมแบบรายงานโครงการ/
รายบุคคล กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่ งชี้ ตามแต่กรณี  ให้ เป็นทิศทาง
เดียวกัน 
4. จัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา 
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาต่อไป 
5. ควรให้มีการระดมทรัพยากรจาก
ภายนอกหรือสร้างเครือข่ายร่วมใน
การบริการวิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพให้กับชุมชน 
6. จัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับ 

1. จัดท าแผน โครงการ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ด าเนินการปรับปรุ งและ
ก าหนดแบบกรอกข้อมูลและ
แบบสรุปข้อมูลปกติแต่ละ
ระดับชั้นข้อมูลให้ชัดเจน 
3. ด าเนินการปรับปรุ งและ
ก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล / แบบสรุปโครงการ /
แบบสรุปกิจกรรมแบบรายงาน
โครงการ/รายบุคคล กิจกรรมที่
ตอบสนองตัวบ่งชี้ตามแต่กรณี 
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
4. จัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม พัฒนาผู้ เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา ตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. จัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมการระดมทรัพยากรจาก
ภายนอกหรือสร้างเครือข่าย 



 
 

พันธกิจของสถานศึกษา แลมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 
7. จัดให้มีส านักงานประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชาอย่างเป็นสัดส่วน
และมีคณะท างานประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชา โดยออกค าสั่งของ
สถานศึกษาพร้อมปฏิทินปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
8 . SAR ส่ วนบุ คคลแต่ ละแผนก/ 
งาน ที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ครบถ้วนใน
เวลาที่ก าหนดเพ่ือ จัดท า SAR แผนก
วิชา/SAR งาน ส่งมอบงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน 
(หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา) ได้ร่วมจัดท า  
SAR  สถานศึ กษาภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

ร่วมในการบริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับชุมชน 
6. จัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ
ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
7. จัดให้มีค าสั่ งของสถาน 
ศึกษาพร้ อมปฏิทินปฏิ บั ติ 
งานอย่างชัดเจน 
8. จัดท าปฏิทินการส่ ง SAR 
ส่วนบุคคลแต่ละแผนก/งาน ที่
เกี่ยวข้องจัดส่งให้ครบถ้วนใน
เวลาที่ก าหนดเพ่ือ จัดท า SAR 
แผนกวิชา/SAR งาน ส่งมอบงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษ า ในจั ดท า  Sar
สถานศึ กษาภายในเวลาที่
ก าหนดต่อไป 

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

เมื่อวันที่  23 – 24  
กรกฏาคม  2555 

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมจ านวนชิ้นงาน นวัตกรรม 
สิ่ งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยให้มาขึ้น ทั้งด้านปริมาณ 
และคุณภาพ การน าไปใช้งานจริง  
การเผยแพร่ การจัดประกวด แข่งขัน 
การยกย่ องเชิ ดชู ความสามารถ  
การจดสิทธิบัตร รวมถึงการน าเสนอ
งานเด่นมาพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้
หลากหลายมากขึ้น 
2. ปรับปรุงพัฒนา โรงฝึกงาน ห้อง 
ปฏิบัติการทุกสาขางาน ห้องเครื่องมือ 
จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานที่ 
จ าเป็ นแต่ ละสาขางาน และจั ด
ระเบียบเครื่องมือ พร้อมทั้งจัดท าัดหา
หรือซ่อมแซม  ัติเป็นกิจนิสัยตามหลัก
ปฏิบัติ 5 ส. บเครื่องมือ พร้อมทั้ง
จั ด ท ใ ง ด้ า น ป ริ ม า ณ
43434343434343434343
43434343434343434343

1. ก าหนดเป้าหมาย และ
แผนงาน/โครงการ ในการสร้าง
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยของครูและนักเรียน 
นั กศึ กษา ที่ เน้ นคุณภาพ  
โดยจัดระดมสมองผู้บริหาร  
ครู บุคลากร เพ่ือสร้างกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็ นแนวทางการปฏิ บั ติ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ด้าน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยให้
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ และสามารถ
แข่ งขั นได้ ระดับภู มิ ภาค/
ระดับชาติ 
2. จัดท าแผนพัฒนาปฏิรูป
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะสื่ อ 
การเรียนรู้  โดยเน้นการใช้



 
 

43434343434343434343
434343434343434343 ใ บ
เบิกจ่ายเครื่องมือเป็นระบบตรวจสอบ
ได้ง่ายให้นักศึกษาถือปฏิบัติเป็นกิจ
นิสัยตามหลักปฏิบัติ 5 ส. จัดหาหรือ
ซ่ อมแซม จั ดหาหรื อซ่ อมแซม 
เครื่องมือ อุปกรณ์การสอน สื่อการ
สอนรวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือ 
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในแต่ละ
รายวิชาเรียนทุกคน ควรพัฒนาห้อง 
ปฏิบัติการ Sound lab โดยจัดให้ใช้
งานได้จริงและมี อุปกรณ์เพียงพอ  
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาส 
ฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
ให้มากขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. พัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้ บริ หารงานเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ควรเข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นในการใช้งาน 
4. ตรวจสอบและน าผลรายงาน
ประเมินตนเองภายในไปพัฒนา  
ตามหลัก PDCA อย่างสม่ าเสมอ 

เทคโนโลยีที่จ าเป็นในสาขา
วิชาชีพ รวมทั้ งจัดหาหรือ
สนับสนุนงบซ่อมบ ารุงตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น 
ควรเสนอขอรับการบริจาค
เครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา 
จาหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรม
เพ่ือหางบประมาณจากแหล่ง
ต่ างๆ หรื อประสานความ
ร่ วมมือกับหน่ วยงานภาค 
เอกชนมาช่วยสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์
การศึกษา 
3.จัดท าแผนประเมินประสิทธิ 
ภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ทั้ งในด้ านความปลอดภัย 
ของข้อมูลและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ ประเมิน
การใช้งานระบบฐานข้อมูลที่
สามารถเชื่อมข้อมูลทุกส่วน
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี 
ประสิทธิภาพ ครอบคลุ ม
ภารกิ จด้ านต่ างๆ จั ดท า
โปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือบูรณา
การระบบสารสนเทศในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
ในด้านวิชาการ ด้านนักเรียน 
(ทะเบียน งานวัดผลประเมินผล 
งานปกครอง ฯลฯ) การบริหาร 
งานบุ คลากร การบริ หาร
งบประมาณ การบริหารทั่วไป 
และงานประกั นคุณภาพ  
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดควรมาจาก
แหล่งเดียวกัน 
4. จัดท าแผนและด าเนินการ
ให้มีตรวจประเมินประสิทธิผล
ของการประกั นคุ ณภาพ
ภายในทุกระดับอย่างมุ่งมั่น



 
 

จริงจังตลอดเวลา และรายงาน
ผ ล ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
เสนอแนะ/ข้ อคิ ดเห็ นต่ อ
กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ เกี่ ยวข้ องมี การติ ดตาม
วิเคราะห์และวางแผนพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ ยั งไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 
 
 



 
 

4.  การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม  
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา 
สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานและมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 4. ข้อมูลการติดตามผู้เรียนของครูที่ปรึกษาประจ าแผนกวิชา 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สรุปข้อมูลข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 86 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. สรุปข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 86.76 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ 
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 



 
 

 3. สรุปข้อมูลผลความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.71
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. . สรุปข้อมูลผลความพึงพอใจด้านสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.71 
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 6. สรุปข้อมูลผลความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 91.71  
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และได้รับข้อมูลตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 86.76 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  2. เอกสารรายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้าของรุ่น ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ พ้นสภาพผู้ เรียน  
จ านวนผู้ที่ลาออก และจ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  3. โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก 
  4. โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน เรียนดี ยากจน 
  5. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. สรุปผลจ านวนผู้เรียนแรกเข้าระดับประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 269 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 146 คน  

  2. สรุปผลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 129 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 102 คน 

  3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.66  
  4. ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์ระดับค่าคะแนนเท่ากับ 3.47 
  5. สรุปโครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก 
  6. สรุปโครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน เรียนดี ยากจน 
  7. สรุปโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 

80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
    ดีมาก    ดี    พอใช้ 
    ต้องปรับปรุง    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 จุดเด่น 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................. ................................... 
 

 



 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  และนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง 
การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน  
  1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  แก่ผู้บริหาร  
คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน  
  2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกคน  
  3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง  
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากรประจ าเดือน ประชุม

ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร  
ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

2. วิทยาลัยมีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมีการก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์
สถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ มผู้เรียน  
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. วิทยาลัยจัดท าโครงการอบรมครูแกนน า  ผู้น านักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียน นักศึกษา 

4. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนโดยจัดให้ กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

5. วิทยาลัยจัดท าโครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย เลิกนุ่งสั้น มานุ่งซิ่น  ตามแนวทาง 
การบริหารสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

6. โครงการประเมินงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

7. โครงการประกวดมารยาทไทย 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. รายงานการประชุมประจ าปีการศึกษา 2559 ที่มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จ านวน   1  ครั้ง  รายงานการประชุมประจ าเดือน 
จ านวน  9  ครั้งรายงานการประชุมผู้ปกครอง จ านวน 1 ครั้ง และโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 
  2. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2559 
  3. สรุปผลโครงการอบรมครูแกนน า ผู้น านักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 52 คน แบ่งเป็นครูแกนน า  16  คน  ผู้น านักศึกษา  36  คน 
  4. สรุปจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอมรมคุณธรรมจริยธรรมจ านวน  20  คน แบ่งเป็น    
  4.1  ผู้บริหาร  5   คน    
  4.2  ครู  12  คน  
  4.3  บุคลากรทางการศึกษา 3 คน 

5. วิทยาลัยได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นหน่วยงานรณรงค์ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนบ้าน “ดีเด่น” จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2559 

6. สรุปโครงการประเมินงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

7. สรุปโครงการประกวดมารยาทไทย 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 

 

 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
ประเด็นการประเมิน  
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง  
  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ 
และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี  
  3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด  
  5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ผู้บริหารเข้าร่วมรับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 15 นโยบาย 
 2. นโยบายท าความดีเพ่ือพ่อ 
  1.1 กิจกรรมบริการย้อมผ้าสีด า 
  1.2 กิจกรรมจัดท าริบบิ้นสีด า 
  1.3 กิจกรรมอาชีวะอาสา fix it center อาสาบริการชุมชน 
  1.4 กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
  1.5 กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญท าความดีถวายในหลวง 
  1.6 กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจิตอาสารักษาความสะอาด 
  1.7 กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า ห้องสมุดประชาชน 
 อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. นโยบาย 999,999 คน ปฏิญาณตนเพ่ือพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 
 4. นโยบายจัดศูนย์อาชีวะอาสา fix it center  
  4.1 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
  4.2 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
  4.3 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  
 5. นโยบายกิจการลูกเสือ 
 6. นโยบายโครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ ความต้องการของชุมชน 
 7. นโยบายมาตรการการเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท  ในสถานศึกษา 
 8. นโยบายมาตรการการเฝ้าระวังอยู่เวรยาม 
 9. นโยบายโครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
 10. นโยบายการเฝ้าระวังภัยพิบัติ 
 
 



 
 

 11. นโยบายโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน  ( Education to Employment Vocation Boot 
Camp) ครั้งที่ 1 
 12. นโยบายโครงการเสริมสุขภาพออกก าลังกาย 
 13. นโยบายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 14. นโยบายโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 15. นโยบายโครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย เลิกนุ่งสั้น มานุ่งซิ่น 
 16. นโยบายโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยราชการและสถาบัน 
การศึกษาของภาครัฐ 
 17. นโยบายการปลูกดอกไม้ที่มีสีเหลือง (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 
  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษา 
  3. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการชี้แจง อบรม ตามโครงการอบรมครูแกนน า  ผู้น านักศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนโดยจัดให้ กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา   
และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 

 

 



 
 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย 
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. จัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559 
และภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 
  2. ค าสั่งด าเนินการจัดจัดตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
  3. ค าสั่งด าเนินการจัดจัดตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕9 

  4. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี ๒๕๕9 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ครูผู้สอนทั้งหมด  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  33  คน 
  2. นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  จ านวน  1,106  คน  
  3. อัตราส่วนจ านวนครูทั้ งหมด เทียบกับจ านวนผู้ เรียนทั้งหมด  1  ต่ออัตราส่วนจ านวนครู 
ทั้งหมด 30 คน  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตามสาขาวิชา 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ิมเติมของครูแต่ละคน 
  2. สรุปโครงการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตามสาขาวิชา 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจ าปกีารศึกษา 2559 
  2. โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา  2559 
  3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประสิทธิการท างาน 
  4. โครงการพัฒนาบุคลากร  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน  ประจ าปี  2559 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดจ านวน   
33  คน ได้รับการอบรมพัฒนา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
  2. จ านวนครูที่ได้รับการฝึกอบรมประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน 
  3. สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ประจ าปี  2559 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

  ประเด็นการประเมิน ๔ 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลั งในสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ตามหนั งสื อ ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีการศึกษา 2559 
  2. ค าสั่งครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารหลักฐานจ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามต าแหน่ง หน้าที่ประจ า  
  2. เอกสารหลักฐานจ านวนผู้เรียน จ าแนกตามแผนกวิชา  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า  5  ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
  2. งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ ซาบซึ้ง  
ในพระคุณครู” 
  3. พิธีไหว้ครู ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องจ านวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  

ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
2. สรุปเอกสารหลักฐานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องครู บุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน   ไม่ผ่าน  
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 

.......................................................................... ...................................................................................... 

 

 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน  
โครงการกิจกรรมต่างๆ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2559 มีการจัดสรรงบประมาณ  
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2559  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  

ประเด็นการประเมิน 2  
  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการปรับปรุงกระดาษในห้องเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย (Sound Lab Room) 
  4. โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ แผนกไฟฟ้าก าลัง 
  5. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี 
  6. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ 
  7. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกไฟฟ้าก าลัง 
  8. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
  9. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างกลโรงงาน 
  10. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกการบัญชี 
  11. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  12. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์ 
  13. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
  14. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  เอกสารงบด าเนินการ และรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ ส าหรับการเรียนการสอน 
  1. สรุปโครงการปรับปรุงกระดาษในห้องเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. สรุปโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย (Sound Lab Room) 
  3. สรุปโครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ แผนกไฟฟ้าก าลัง 
  4. สรุปโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี 
  5. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ 
  6. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกไฟฟ้าก าลัง 
  7. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
  8. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างกลโรงงาน 
  9. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกการบัญชี 
  10. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  11. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์ 
  12. สรุปโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
  13. สรุปโครงการปรับปรุงและพัฒนางานอาคารสถานที่ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3  
  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ  ประจ าปี  2559 

  2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ประจ าปกีารศึกษา  2559 
  3. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอน” ช่วงเทศกาล 
ปีใหม่  2559 
  4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอน” ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  2559 

  5. โครงการอบรมอาชีวะสูงวัย ประจ าปีการศึกษา  2559 
  6. โครงการอบรมการบ ารุงรักษา และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ  ประจ าปี  2559 
  2. สรุปโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it C enter) ประจ าปี  2559 
  3. สรุปโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอน” ช่วงเทศกาล
ปีใหม่  2559  
  4. สรุปโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอน” ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  2559 
  5. สรุปโครงการอบรมอาชีวะสูงวัย ประจ าปีการศึกษา  2559 
  6. สรุปโครงการอบรมการบ ารุงรักษา และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2559  
   
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการประชุมวิชาการองค์การ วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ  
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปี  2559 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
4. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพแผนกการบัญชี 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการประชุมวิชาการองค์การ วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ  
  2. สรุปโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปี  2559 
  3. สรุปโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
  4. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพแผนกการบัญชี 
  5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของงบด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการเทิดทูนพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  3. โครงการเข้าค่ายกิจกรรม Day Camp ประดับแถบ 2 สี ประจ าปีการศึกษา 2559 
  4. โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประดับแถม 3 สี ประจ าปีการศึกษา 2559 
  5. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  6. โครงการวันปิยมหาราช 
  7.  โครงการท าบุญตักบาตร 
   8. โครงการเทิดทูลพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  9. โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  10. โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ประจ าปี 2559 
  11. โครงการการประกวดบุคลิกภาพดาวเดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 
  11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชะ 
  12. โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  13. โครงการธรรมะ ทางแห่งความดี ประจ าปีการศึกษา 2559 
  14. โครงการปลูกจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
  15. โครงการ นวสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  16.โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  17. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2559 
  18. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  19. โครงการฝึกอบรมเครื่องมือสื่อสารและการจราจร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  20. โครงการร้อยดวงใจแด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
  21. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าและพัฒนาศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีการศึกษา 2559 
  22. โครงการลูกเสืออาสาปลูกต้นไม้เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
  23. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพฯและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ 
  24. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
  25. โครงการวันปิยมหาราช 
  26. โครงการร้อยรวมดวงใจรักและภักดี ถวายราชสดุดีแด่องค์มหาราชา (วันพ่อแห่งชาติ )  
ประจ าปกีารศึกษา  2559  
 
 
 



 
 

  27. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 
  28. โครงการวันอาสาฬหบูขาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 259 
  29. โครงการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและเสริมสร้าง
วินัยจราจรในสถานศึกษา 
  30. โครงการเชื่อมสัมพันธ์ น้องพ่ีกลมเกลียว เขียวชมพู (กีฬาภายใน)ประจ าปีการศึกษา 2559 
  31. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  32. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬานันทนาการ ประจ าปี 2559 
  33. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ "รู้ค่าลมหายใจ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง" 
  34. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและส านึกรักถิ่นเกิด 
  35. โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค , ระดับชาต ิ
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเทิดทูนพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 3. โครงการเข้าค่ายกิจกรรม Day Camp ประดับแถบ 2 สี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 4. โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประดับแถม 3 สี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 5. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 6. โครงการวันปิยมหาราช 
 7.  โครงการท าบุญตักบาตร 
 8. โครงการเทิดทูลพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 9. โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 10. โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  

ประจ าปกีารศึกษา 2559 
 11. สรุปการโครงการประกวดบุคลิกภาพดาวเดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 11. สรุปโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ 
 12. สรุปโครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 13. สรุปโครงการธรรมะ ทางแห่งความดี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 14. สรุปโครงการปลูกจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
 15. สรุปโครงการ นวสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 16. สรุปโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 17. สรุปโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2559 
 18. สรุปโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 19. สรุปโครงการฝึกอบรมเครื่องมือสื่อสารและการจราจร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 20. สรุปโครงการร้อยดวงใจแด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 



 
 

 21. สรุปโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าและพัฒนาศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 22. สรุปโครงการลูกเสืออาสาปลูกต้นไม้เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 23. สรุปโครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพฯและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ 
 24. สรุปโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2559 
 25. สรุปโครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา  2559 
 26. สรุปโครงการร้อยรวมดวงใจรักและภักดี ถวายราชสดุดีแด่องค์มหาราชา (วันพ่อแห่งชาติ)  

ประจ าปกีารศึกษา  2559  
 27. สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 28. สรุปโครงการวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 29. สรุปโครงการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและ

 เสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559 
 30. สรุปโครงการเชื่อมสัมพันธ์ น้องพ่ีกลมเกลียว เขียวชมพู (กีฬาภายใน)ประจ าปีการศึกษา 2559 
 31. สรุปโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 32. สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬานันทนาการ ประจ าปี 2559 
 33. สรุปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ "รู้ค่าลมหายใจ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง" 
 34. สรุปโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและส านึกรักถิ่นเกิด ประจ าปีการศึกษา  2559 
 35. สรุปโครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค , ระดับชาต ิ

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

 

 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การดูแลโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 
  2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
  3. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีการก ากับดูแลตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การดูแลโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 
  2. สรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
  3. สรุปรายงานรูปภาพ การก ากับดูแลตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การดูแลโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัย 
การอาชีพขุนหาญ 
  2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
  3. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ก ากับดูแลตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ 
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การดูแลโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัย 
การอาชีพขุนหาญ 
  2. สรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
  3. สรุปรายงานรูปภาพ การก ากับดูแลตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 
  สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
  1. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญมีการตรวจเยี่ยมการใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 
  2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปรายงานการตรวจครุภัณฑ์ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
   สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย  

4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีการส ารวจฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
  2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1.   จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
  2.  เอกสารหลักฐานการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมการใช้งานที่รวดเร็ว 
  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 

 

 

 

   



 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
  2.  โครงการอบรมการใช้งาน V - COP 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

   

 สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก 5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

 ประเด็นการประเมิน 1 
   สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
   1. โครงการติดตาม  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     2. โครงการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการจาก
ตัวแทนสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 
  3. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  
  4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5. โครงการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ (MOU)  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการติดตาม  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2. โครงการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
จากตัวแทนสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 
  3. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  
  4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5. สรุปโครงการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ (MOU) 
  6. จ านวนผู้ เรียนที่รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จ านวน  378 คน  
จ านวนสถานประกอบการทั้งสิ้น  75 แห่ง โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียน 5 คน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  

  ประเด็นการประเมิน 2 
   สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือ 

ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ (MOU)  
2.โครงการติดตาม  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. โครงการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  

จากตัวแทนสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง 
5. โครงการสัมมนาและแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
6. โครงการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ (MOU) 
  
 

 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สรุปโครงการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ (MOU) 
 2. เอกสารหลักฐานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 3. จ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ าแนกตามระดับ สาขางาน 
  4. จ านวนผู้เรียนที่รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน   378  คน 
  5. จ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา

ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

  ประเด็นการประเมิน 3 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการซ่อมเครื่องรับโทรศัพท์ เบื้องต้น แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
 2. โครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกไฟฟ้าก าลัง 
 3. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
 4. โครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกช่างยนต์ 
 5. โครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกการบัญชี 
 6. โครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 7. โครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกช่างกลโรงงาน 
8. โครงการศูนย์สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ประจ าปีการศึกษา  2559 
9. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา  2559 
10. โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม "เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้านอุบัติภัย

ทางถนน และอัคคีภัย 
11. โครงการรักเป็นปลอดภัย young love ประจ าปีการศึกษา  2559 
12. โครงการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 

จากตัวแทนสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สรุปโครงการซ่อมเครื่องรับโทรศัพท์ เบื้องต้น แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกไฟฟ้าก าลัง 
 3. สรุปโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
 4. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกช่างยนต์ 
 5. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกการบัญชี 
 6. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 



 
 

 7. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แผนกช่างกลโรงงาน 
 8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน จ านวนหน่วยงาน/สถานประกอบการ  10  แห่ง  จ านวนครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  
13  คน 

 9. โครงการศูนย์สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ประจ าปีการศึกษา  2559 
10. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา  2559 
11. โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม "เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้านอุบัติภัย

ทางถนน และอัคคีภัย 
12. โครงการรักเป็นปลอดภัย young love ประจ าปีการศึกษา  2559 
13. โครงการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 

จากตัวแทนสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญได้รับทุนจากสถานประกอบการ จ านวน  23 ทุน  ปีการศึกษา 2559 
  1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด จ านวนเงิน 10,000 บาท 
  2. บริษัท มิตซูบิชิจ ากัด  จ านวนเงิน 43,500 บาท 
  3. ทุนครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ 1,000 บาท จ านวน 2 ทุนๆ ละ 500 บาท 
  4. ทุนมูลนิธิมูลนิธินวธรรม  40,000 จ านวน 5 ทุนๆ ละ 8,000 บาท 
  5. ทุนสหกรณ์ร้านค้า (วันไหว้ครู)  14,000 จ านวน 14 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 
  6. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับ สาขางาน  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญได้รับทุนจากสถานประกอบการทั้งหมด จ านวน 5 แห่ง เป็นจ านวน เงิน 
108,500 บาท แบ่งเป็นจ านวนทุน จ านวน 23 ทุน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  หลักฐานการบริจาค จากบริษัทที่บริจาคทุนและครุภัณฑ์ จ านวน 7 แห่ง 
   1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด จ านวนเงิน 10,000 บาท 
  2. บริษัท มิตซูบิชิจ ากัด  จ านวนเงิน 43,500 บาท 
  3. ทุนครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  1,000 บาท จ านวน 2 ทุนๆ ละ 500 บาท 
  4. ทุนมูลนิธินวธรรม  40,000 จ านวน 5 ทุนๆ ละ 8,000 บาท 
  5. ทุนสหกรณ์ร้านค้า (วันไหว้ครู)  14,000 จ านวน 14 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 
  6. บริษัท เอ็น.บี.ที ซัพพลาย จ ากัด (เครื่องเชื่อม MIG จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท  
  7. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด (เครื่องยนต์ซูซูกิ รุ่น FV 115 จ านวน 1 เครื่อง มูลค่า   
 11,000 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญมีการตรวจเยี่ยมวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรืออ่ืนๆที่ได้จากการบริจาค 
 2. หลักฐานการบริจาค จากบริษัทที่บริจาคเงินทุนการศึกษา  จ านวน  5 แห่ง และครุภัณฑ์ จ านวน  

2 แห่ง  
  1. บริษัท เอ็น.บี.ที ซัพพลาย จ ากัด 
  2. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
จุดเด่น 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 

 



 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   
และความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้ 

 - จัดท าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
- จัดท าโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดท าโครงการพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนของห้องสมุด เป็นต้น 
- สถานศึกษาสนับสนุนให้หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการประชุม

ปฏิบัติการพัฒนาระบบนิ เทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
๓. สรุปโครงการเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. โครงการพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนของห้องสมุด 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการตรวจติดตามการส่งบันทึกหลังการสอน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สรุปข้อมูลการส่งแผนการสอนรายวิชาทั้งหมด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  
 2. สรุปข้อมูลการส่งแผนการสอนรายวิชาทั้งหมด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  

3. ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
4. ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
5. สรุปข้อมูลส่งบันหลังการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
6. สรุปข้อมูลส่งบันหลังการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   
7. รูปเล่มบันหลังการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
8. รูปเล่มบันหลังการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  

  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล  

การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 - ให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. รายงานสรุปผลการส่งวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/2๕๕๙ 
๒. รายงานสรุปผลการส่งวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒/2๕๕๙ 
๓. รูปเล่มงานวิจัยครูผู้สอนภาคเรียนที่ ๑/2๕๕๙ 
๔. รูปเล่มงานวิจัยครูผู้สอนภาคเรียนที่ ๒/2๕๕๙ 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  

เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 - จัดท าโครงการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ๑. รายงานสรุปผลโครงการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/2๕๕๙ 
 ๒. รายงานสรุปผลโครงการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/2๕๕๙ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือ  
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 - ให้ครูจัดท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. รายงานสรุปผลการส่งวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/2๕๕๙ 
๒. รายงานสรุปผลการส่งวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒/2๕๕๙ 
๓. รูปเล่มงานวิจัยครูผู้สอนภาคเรียนที่ ๑/2๕๕๙ 
๔. รูปเล่มงานวิจัยครูผู้สอนภาคเรียนที่ ๒/2๕๕๙ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 

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

 

 

 

 



 
 

จุดเด่น 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
จุดที่ควรพัฒนา 
....................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 

 ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
 รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1  
 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
 หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
  5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน  
3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. รายงานการประชุมความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ประจ าปีการศึกษา  2559 
  2. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  2559 
  3. โครงการส ารวจการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา  2559 
  4. โครงการก ากับติดตามประเมินผลการเรียนรู้  ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา  2559 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปรายงานการประชุมความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  2. สรุปโครงการพัฒนาการจัดท าแผนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  2559 
  3. สรุปโครงการส ารวจการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา  2559 
  4. สรุปโครงการก ากับติดตามประเมินผลการเรียนรู้  ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
  

 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดในระบบทวิภาคี จ าแนกตามระดับ สาขางาน 
  2. แผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารรายงานจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี จ าแนกตามระดับ สาขางาน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2. โครงการสัมมนานักเรียนหลังฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 
  3. เอกสารหลักฐานข้อมูลการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการนิเทศผู้เรียน 
  4. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ 
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2. สรุปโครงการสัมมนานักเรียนหลังฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 
  3. เอกสารหลักฐานข้อมูลการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการนิเทศผู้เรียน 
  4.เอกสารหลักฐานข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 3  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้ เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 
  3. โครงการประกวดพัฒนาทักษะการจัดท าโครงการวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขางาน และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
  4. โครงการ Open House เปิดประตูสู่อาชีวศึกษาร่วมกับชุมชนเทศบาลต าบลสิ 
  5. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารหลักฐานข้อมูลรูปเล่มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน และการ
 น าไปใช้ประโยชน์  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
  สถานศึกษาจัดให้ผู้ เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารการลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  2. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  2. เอกสารสรุปโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละแผนก สาขางาน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปกีารศึกษา  2559 
2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ ่ประจ าปีการศึกษา  2559 
3. โครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชา

พ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2559 
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
5. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด  
6.การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 
8. กิจกรรมอาชีวะอาสา fix it center อาสาบริการชุมชน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. เอกสารหลักฐานสรุปโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปกีารศึกษา  2559 
2. เอกสารหลักฐานสรุปโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ ่ 
3. เอกสารหลักฐานสรุปโครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
  

จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 1  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและทะนุบ ารุ งศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
1 กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการท าบุญตักบาตร ประจ าปีการศึกษา  2559 
 2. โครงการเทิดทูลพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 3. โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 4. โครงการธรรมะ ทางแห่งความดี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 5. โครงการปลูกจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
 6. โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 7. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2559 
 8. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปกีารศึกษา  2559 
 9. โครงการร้อยดวงใจแด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
 10. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพฯและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ 
 11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2559 
 12. โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา  2559 
 13. โครงการร้อยรวมดวงใจรักและภักดี ถวายราชสดุดีแด่องค์มหาราชา (วันพ่อแห่งชาติ )  

ประจ าปีการศึกษา 2559  
 14. โครงการวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 15. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ "รู้ค่าลมหายใจ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง" 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย 
การอาชีพขุนหาญ  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและถิ่นก าเนิด ประจ าปีการศึกษา  2559 
2. โครงการลูกเสืออาสาปลูกต้นไม้เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา  2559 
3. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปีการศึกษา  2559 
4. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปกีารศึกษา  2559 
5. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปกีารศึกษา  2559 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย 
การอาชีพขุนหาญ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2559 
 2. โครงการเชื่อมสัมพันธ์กลมเกลียวเขียวชมพู (กีฬาภายใน) ประจ าปีการศึกษา  2559 
 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ ประจ าปกีารศึกษา  2559 
 4. โครงการกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ประจ าปกีารศึกษา  2559 
 5. โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประดับแถบ 3 สี ประจ าปกีารศึกษา  2559 

      

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย 
การอาชีพขุนหาญ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปกีารศึกษา  2559 
2. โครงการธรรมะแห่งความดี ประจ าปีการศึกษา  2559 
3. โครงการปลูกจิตส านึกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปกีารศึกษา  2559 
4. โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ประจ าปกีารศึกษา  2559 
5. โครงการลูกเสืออาสาปลูกป่าไม้เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
ขุนหาญ 

      

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ประเด็นการประเมิน 5 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแล  
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ 108 อาชีพ ประจ าปกีารศึกษา  2559 
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  ประจ าปกีารศึกษา  2559 
3. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปกีารศึกษา  2559 
4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ประจ าปกีารศึกษา  2559 
5. โครงการอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา  2559 
6. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. สรุปโครงการการจัดกิจกรรมและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพขุนหาญ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 

จุดเด่น 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน  

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญจัดท ำกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๖. ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ  
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 



 
 

3. สรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๖. ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน  
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 

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

จุดเด่น 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ........................................................... ....................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทีมี่การพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 
  ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตังบ่งชี้ทั้งหมดทีม่ีการประเมิน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1  ……………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………....…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่ง โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

สรุปผลระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
  

จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
……….……………. 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทยีบการพัฒนา 

  พ
ัฒน

า/
ไม

่พัฒ
นา

 

 
 

......................... 
(ปีการศึกษา) 

 
 

.......................... 
(ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน)  
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้า
เรียน 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ     
    

 
  



 
 

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ    
                    การศึกษา 

4.54 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3.47 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

 
 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา               
                   ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 
 

ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ 
                    ของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่    
                   ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ 
                   เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน - - 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 4.75 ดีมาก 

 

3.2.7 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน......10.........ตัวบง่ชี ้
3.2.8 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน.........1..........ตัวบ่งชี ้
3.2.9 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน..........1.........ตัวบ่งชี้ 
3.2.10 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน...........-..........ตัวบ่งชี ้
3.2.11  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน............-.........ตัวบ่งชี ้
  



 
 

5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 1. วิทยาลัยมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือใช้ในการบริหารงานในวิทยาลัยตลอดจน 
มีการวางแผนการน าไปใช้ให้เกิดผลต่อผู้เรียน 
  2. วิทยาลัยมีการจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก  
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 

 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. วิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในทุกๆโครงการอย่างจริงจัง และเห็นผล 
อย่างแท้จริง สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการได้ในครั้งต่อไป 

2. วิทยาลัยควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. สถานศึกษาควรจัดท าแบบฟอร์ม เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรายงานผลด าเนินงานที่ชัดเจน 
และใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. สถานศึกษาควรมีการน าผลการด าเนินงานย้อนหลังมาเปรียบเทียบและพัฒนาให้ได้ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
  (เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
  - จัดท าแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และก าหนดแนวทางให้บุคลากร  
ทุกคนที่จัดท าโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ก 

ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2559 
 


