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ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา  “คุณธรรมน า  ทักษะล  า  เด่นเลิศวิชา  รู้ค่าคุณแผ่นดิน” 
 วิสัยทัศน์  ศิลปกรรมล  าเลิศ  เป็นผู้น าเครื่องหนัง  และสร้างธุรกิจสู่ชุมชน 
 พันธกิจ   ๑)  ผลิตนักเรียนนักศึกษาประเภทศิลปกรรม และพาณิชยกรรมท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 
   ๒)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปกรรม อุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง และพาณิชยกรรม 
  ๓)  พัฒนาสถานศึกษาสู่มุ่งสถานศึกษาคุณภาพ 
  ๔)  ส่งเสริมการวิจัย  สร้างนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  อย่างต่อเนื่อง 
  ๕)  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้สถานศึกษา 
  
 เป้าประสงค์ 
  ๑) นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะ มีงานท า หรือศึกษาต่อ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
   ๒) ครูมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูทั งหมด 
   ๓) ผู้บริหารน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาพัฒนาสถานศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๐๐ 
   ๔) บุคลากรสนับสนุนการศึกษามีความมุ่งมั่นตั งใจพัฒนาคุณภาพงานสู่ความส าเร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
   ๕) บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาระบบ การจัดการภายในสถานศึกษา โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ลดการใช้กระดาษลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๖) นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา มีเจตคติท่ีดี ต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี สู่ภายนอกด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ จัดนิทรรศการ ออกหน่วยบริการประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ 
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๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี  
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา
ประเภทศิลปกรรมและพาณิช
ยกรรมท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ นไป 

1.1 โครงการจัดท า Port Folio ให้กับนักเรียน 
1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน 
1.3 โครงการสอนซ่อมเสริม 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

1.4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
1.6 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.8 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั งแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ นไป 

1.9 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อทดสอบ V-Net  
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

1.10 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.11 โครงการแนะแนวสู่อาชีพ 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับ บริการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.12 โครงการวิจัยความพึงพอใจต่อส าเร็จฯ 
1.13 โครงการครูที่ปรึกษา 
1.14 โครงการเย่ียมบ้าน 

ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนา
หลักสูตรสรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 

1.15 โครงการใช้หลักสูตรและประเมินหลักสูตรฯ 
1.16 โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
1.17 โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
1.18 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
ฯ 
1.19 โครงการนิเทศการสอน 
1.20 โครงการพัฒนาวิธีสอนตามรูปแบบการ
ประเมินตามประสบการณ์จริง 
1.21 โครงการสร้างแผนกการสอนเชิงสมรรถนะ 

ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกแก่ผู้เรียน 

1.22 โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านรักชาติฯ และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.23 โครงการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.24 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
1.25 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
1.26 โครงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.27 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 
1.28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
1.29 โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

 จ านวนครั งและประสิทธิผลของกิจกรรม
ท่ีให้บริการวิชาชีพ 

1.30 โครงการบริการงานวิชาชีพ 
1.31 โครงการ 108 อาชีพ 
1.32 โครงการ Fix It 
1.33 โครงการอบรมวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปกรรม 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และ
พาณิชยกรรม 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.1 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
2.2 โครงการหอศิลปะ 101 
2.3 โครงการศิลปหัตถกรรมกรุงเทพสัญจร 
2.4 โครงการชมรมครูศิลปกรรมภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความเช่ือมั่นของผู้ปกครองและ
สถานประกอบการ 

2.5 โครงการโรงเรียนโรงงาน 
2.6 โครงการสมาคมผู้ปกครอง 
2.7 โครงการสมาคมศิษย์เก่า 
2.8 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
2.9 โครงการเผยแพร่งานดีเด่นสถานศึกษา 
2.10 โครงการความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ 

3. พัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่
สถานศึกษาคุณภาพ 
 
 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 

3.1 โครงการสร้างเว็บงานประกันคุณภาพ 
3.2 โครงการประชุมสัมมนางานประกันคุณภาพ 
3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.4 โครงการประเมินติดตามงานประกันคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

3.5 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาภายนอก 
3.6 โครงการกล่องรับความคิดเห็น 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
มาตรฐานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.7 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 

ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการตามแผน ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา 

3.8 โครงการติดตามประเมินผลโครงการ 

ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ นนอกเหนือเงิน
งบประมาณ 

3.9 โครงการค้าสถานศึกษา 
3.10 โครงการเช่าสถานที ่
3.11 โครงการรับบริจาค 

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

3.12 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินตาม
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

3.13 โครงการประหยัดพลังงาน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.14 โครงการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
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 ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 

3.15 โครงการสีเขียวลดมลพิษและโลกร้อน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามระบบควบคุมภายใน 

3.16 โครงการควบคุมภายใน 
3.17 โครงการลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออก
กลางคัน 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

3.18 โครงการระบบสารสนเทศลดการใช้กระดาษ 
3.19 โครงการ LMS 
3.20 โครงการ RMS 
3.21 โครงการ V-Cop 
3.22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ระดับคุณภาพด้านการบริหารงานของ
ผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

3.23 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3.24 โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบคุลากร
ส่งเสริมทางการศึกษา 

4. พัฒนางานวิจัย สร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับคุณภาพของแผนกการจัดการ
เรียนรู ้

4.1 โครงการวิจัยในชั นเรียน 
4.2 โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถณะ 
4.3 โครงการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
4.4 โครงการติดตามประเมินผลงานวิจัย 
4.5 โครงการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพในการเพิ่มจ านวนและ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานท่ีมีประโยชน์ทาง
วิชาชีพ 

4.6 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
4.7 โครงการสนับสนุนการท าสิ่งประดิษฐ์ 
4.8 โครงการสนับสนุนการวิจัยนักเรียน นักศึกษา 
4.9 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงานนักเรียน 
4.10 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนด้านงานวิจัยฯ 
4.11 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 
4.12 โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน 

5. เสริมสร้างสุนทรียภาพของ
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ผู้เรียน 
ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และ
อาเซียน 

ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาใน
การน าสุนทรียภาพของศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ผู้เรียน 

5.1 โครงการ 3 D Street 
5.2 โครงการกระทงสวยด้วยมือเรา 
5.3 โครงการจัดสวนหย่อมหน้าแผนก 
5.4 โครงการ Art Exhibition 
5.5 โครงการวิทยาลัยแสนงาม 
5.6 โครงการบ้านหน้ามอง  

ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาใน
การน าสุนทรียภาพของศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ชุมชน 

5.7 โครงการสร้างภูมิทัศน์สถานศึกษาสู่ชุมชน  
5.8 โครงการ Art Street 

 

ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาใน
การน าสุนทรียภาพของศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ภูมิภาค ประเทศ และ
อาเซียน 

5.9 โครงการร่วมแสดงผลงานศิลปะชมรมครู
ศิลปกรรมอาชีวศึกษา 
5.10 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม
ของครู ผู้เรียนทางเว็บไซต์ 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้อและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.๓  มาตรฐานป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียง จึงก าหนด
มาตรฐานการป้องกันและควบคุมความเส่ียง ดังนี  
 

ด้าน 
 

มาตรฐานการป้องกันและควบคุม เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

๒.๓.๑  ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิด
จากการสร้างสรรค์ รวมทั งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรใน
ทุกหน่วยงานมีการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ น โดยสามารถควบคุมความเส่ียง
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

๒.๓.๒  ความเส่ียงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเส่ียงด้านทะเลาะ
วิวาท มีการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์
รวมทั งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ป้องกัน/ควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ น
โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

๒.๓.๓  ความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงด้านส่ิง
เสพติด มีการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์
รวมทั งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ป้องกัน/ควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ น
โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

๒.๓.๔  ความเส่ียงด้านสังคม 
เช่น การตั งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเส่ียงด้านสังคม มีการ
ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั งมี
มาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/
ควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ นโดย
สามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

๒.๓.๕  ความเส่ียงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเส่ียงด้านการพนัน

ร้อยละ 80 
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 และการมั่วสุม มีการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
สร้างสรรค์รวมทั งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ลดความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ นโดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารความเส่ียง) 
 

๒.๔  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑  การประเมินคุณภาพภายนอก 
1.  ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  แนะแนวท าความ
เข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครองปรับปรุงหน้าวิทยาลัยฯ  
ให้เป็นที่น่าสังเกต  เน้นกิจกรรมจุดเด่น  เช่น  หอ
ศิลปกรรม  ร้านแสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย์สู่
สาธารณชน  เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาน้อยและออก
กลางคัน 
    

1.1. โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุจิตวิมล 
1.2. โครงการจัดงานทางวิชาการ  

๒.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในศูนย์วิทยบริการ  เช่น  ระบบปรับอากาศเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิ  ฝุ่นละออง  ความชื น  และฝน  ซึ่ง
อาจสร้างความเสียหายให้กับหนังสือและส่ือการเรียน
การสอนได้ 

2.1 โครงการปรับปรุงห้องสมุด 3 ดี 
2.2 เพิ่มหนังสืออ้างอิงจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

3.  ปรับปรุงระบบการยืมคืนหนังสือและส่ือภายใน
ศูนย์วิทยบริการ โดยน าระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร  หนังสือ  ส่ือการสอน  ภายในห้องสมุด  
และควรติดตั งจุดให้บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือและ
ส่ือการเรียนการสอน  หรือท าระบบให้สามารถสืบค้น
หนังสือและส่ือการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  ได้
ทางอินเทอร์เน็ต 
 

3.1 โครงการปรับปรุงระบบสืบค้นในห้องสมุด 

4.  การด าเนินการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อใช้
ในการบริการวิชาชีพ  โดยควรประสานงานผ่าน
เครือข่ายความรู้  เช่น  จากสมาคมศิษย์เก่า  สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษา
แบบทวิภาคีหรือแบบปกติ  เป็นต้น  เพื่อใช้ทุนในการ
สร้างช่องทางบริหารจัดการการให้บริการวิชาชีพท่ี

4.1 โครงการความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริม
อุตสาหกรรมรองเท้าไทย 
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กว้างขวาง  ทันสมัย  มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการ  โดยอาจมีการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพด้านเครื่องหนัง  และเครื่องประดับ  ภายใต้
การร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและภาคเอกชน  เป็น
การประชาสัมพันธ์และแสดงให้คนท่ัวไปเห็นจุดเด่น
ของสถานศึกษาชัดเจนมากขึ น 
 
๒.๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 

1.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

2. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
ให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้
จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการ
ผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามชั นปี สาขาวิชา 
เป็นต้น 

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ
การบริห ารจัดการอาชีว ศึกษาด้วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

3. สถานศึกษาควรประสานสถานประกอบการ ชมรม
วิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมจัดท าข้อสอบ 
และเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่
ผู้เรียนให้ครบทุกสาขาวิชา 

3.1 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื นฐานอาชีพ 
3.2 โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
3.3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี 

4. สถานศึกษาควรหาวิธีการในการรักษาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ให้ส าเร็จการเรียนตามหลักสูตร 

4.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
4.2 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ชมรม 
4.3 โครงการนันทนาการละลายพฤติกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาเยาวชน 

5. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน 
และครูเพื่อท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ส่งเสริมให้มีการน าผลงานไปเผยแพร่ 
ร่วมประกวด หรือน าเสนอกับหน่วยงานภายนอก 

5.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม) 

6. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

6.1 โครงการส่ิงประดิษฐ์ 

7. สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน
เพิ่มขึ้น 

7.1 โครงการระยะสั น 
7.2 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั นเพือ่
พัฒนาอาชีพประชาชน 
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7.3 โครงการสอน 108 อาชีพ และบริการชุมชน 
๒.๔.๓  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
1. ควรจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ า  1..1 โครงการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
2. ควรพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 

2.1 โครงการโครงการฝึกอบรมเพื่อนท่ีปรึกษา 
3.  ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาท่ี 2 (อังกฤษ) 3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาท่ี 2 
 
 
 


