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ค ำน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ทุกสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยท าสรุปรายงานการประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสารธารณ
ชนเพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
 

  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อประเมินผล
การจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2560 จ านวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี 
  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕60 ขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังบุคลากรทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อแสดงถึงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา ๒๕60 และท่ีจะก าลัง
ด าเนินการต่อไป 
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1. บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศกึษำ ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง พ.ศ. 2559 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มำตรฐำนที่ 

1 1 3 - - - - 4 40 
2 5 5 5 5 5 5 30 100 
3 5 5 5 5 - - 20 100 
4 5 5 - - - - 10 100 

รวม 16 18 10 10 5 5 64 91.42 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 
 1.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน    12 ตัวบ่งช้ี 
 1.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน     - ตัวบ่งช้ี 
 1.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน     1 ตัวบ่งช้ี 
 1.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน     - ตัวบ่งช้ี 
 1.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน     1 ตัวบ่งช้ี 

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 
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1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยผู้บริหารต้องเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยท าให้เป็นงานประจ าของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดเป็นมาตรการความร่วมมือของ 
ทุกฝ่ายและทุกคน 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต้องทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนครู การวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน 
นักศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้มีผลงานเพิ่มมากขึ้น  
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 2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.๑. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
 ที่ต้ัง    เลขท่ี  113  หมู่  2  ต าบลหนองน  าใส  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   

รหัสไปรษณีย์  40110 
โทรศัพท์   0-4327-2129 โทรสาร  0-4327-2129 ต่อ 490   
Website  www.bpic.ac.th 
E-mail  khonkaen08@vec.mail.go.th 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม   
  ๑.  ด้านสภาพชุมชน 
           อ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอชั นหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น หรือเปรียบเทียบความเจริญเติบโตกับ
อ าเภออื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้ว อ าเภอบ้านไผ่ก็ถือได้ว่าเป็นอ าเภอชั นหนึ่งของภูมิภาคนี  อ าเภอบ้านไผ่เดิม
ช่ือบ้านเกิ ง อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการ
ปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๘ บ้านเกิ งได้รับการยกฐานะเป็นต าบลบ้านเกิ ง อ าเภอชนบท เมื่อประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ต าบลบ้านเกิ งก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอบ้านไผ่ โดยมีความเช่ือต่อกันมาว่า บริเวณท่ีตั งคง
มีต้นไม้ริมคลอง ห้วยจิก เป็นจ านวนมาก สถานท่ีตั งอ าเภอบ้านไผ่ ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟบ้าน
ไผ่  โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส  อินทรก าแหง) มีศรัทธายกท่ีดินให้ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ อ าเภอบ้านไผ่ได้รับการ
ยกฐานะจากกิ่งอ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการประชาชนตั งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒     
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ ต าบล คือ ต าบลบ้านไผ่ ต าบลบ้านเป้า ต าบลแคนเหนือ และต าบลเปือยน้อย     
ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่ ถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอ าเภอชนบทเข้ากับอ าเภอบ้านไผ่   
จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๙ จึงแยกเป็นอ าเภอบ้านไผ่ตั งแต่นั นเป็นต้นมา อ าเภอบ้านไผ่จึงนับได้ว่าเป็นอ าเภอท่ีได้รับ
การพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วจนมีช่ือเสียงของจังหวัดขอนแก่น 
 

๒.  ด้านการท่องเที่ยว 
  ๑)  รอยพระพุทธบาทวัดป่าบ้านหนองตับเต่า  
  ตามหลักฐานทางโบราณคดี เป็นรอยพระพุทธบาทสลักลงบนพื นหินทรายธรรมชาติ เป็น

ร่องรอยชัดเจนสลักปลายพระบาทไปทางทิศตะวันออก เป็นรอยพระบาทข้างซ้าย สลักลึกจากพื นลานหิน ๑๒ 
เซนติเมตร ขนาดความยาว ๑๗๒ เซนติเมตร ส่วนส้นพระบาทกว้าง ๔๐ เซนติเมตร กลางฝ่าพระบาทกว้าง  
๘๐ เซนติเมตร สกัดส่วนพระบาทเป็นแนวตรงแล้วสอบโค้งมนตรงส่วนส้นพระบาท ส่วนนิ วทั ง ๕ ขุดลึกแล้วท า
ขอบยกสูงเป็นสันระหว่างนิ วแต่ละนิ ว ขนาดนิ วทั ง ๕ มีขนาดความยาวลดหล่ันกันไป โดยนิ วพระบาทด้านขวา
มีขนาดใหญ่ท่ีสุด (ซึ่งเป็นการตกแต่งสมมติให้เป็นนิ วโป้ง ) นิ วต่างๆ มีขนาดดังนี  นิ วโป้งขนาดกว้าง ๑๖ 
เซนติเมตร ยาว ๓๕ เซนติเมตร นิ วชี กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร นิ วกลางกว้าง ๑๔ เซนติเมตร 
ยาว ๒๐ เซนติเมตร นิ วนางกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร นิ วก้อยกว้าง ๙ เซนติเมตร ยาว ๒๒ 
เซนติเมตร ลักษณะพื นพระบาทเรียบเสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของมหาบุรุษ ไม่มีการตกแต่งร่องรอยบนฝ่า
พระบาท แต่ปรากฏรอยสกัดบนผิวหินอยู่โดยท่ัวไป ปัจจุบันราษฎรได้ก่อขอบปูนซีเมนต์ล้อมรอบพระพุทธบาท
ไว้ ๓ ด้าน ยกเว้นด้านสันพระบาทเพื่อป้องกันมิให้ดินไหลลงมาทับถม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ 4 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

   จากการก าหนดอายุสมัยนั นคงก าหนดได้ยาก นอกจากจะศึกษาเปรียบเทียบกับรอยพระพุทธ
บาทอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นการสร้างเพื่อพุทธบูชาในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๓) ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกี่ยวพันกับต านานอุรังคธาตุ – อุรังคนิทาน รวมทั งมีศรัทธานิยมและคติ
ความเช่ือ ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ ง หรืออีกประเด็นหนึ่ง หากจะมีความเก่าแก่ไปถึงช่วงสมัยวัฒนธรรม
ทวารวดีแล้ว ก็น่าจะมีหลักฐานทางโบราณคดีและองค์ประกอบอื่นๆ อยู่บ้าง แต่หลักฐานท่ีปรากฏว่านิยมสร้าง
ในสมัยนี  คือ การสร้างใบเสมาจนเป็นคติเฉพาะคือการสร้างหินตั งของภาคอีสาน เพื่อเป็นส่ือแสดงสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์อันควรสักการะบูชา อย่างไรก็ตามเนื่องจากรอยพระพุทธบาทเกือบทุกแห่งได้รับการซ่อมแซม  
ดัดแปลง และพัฒนาพื นท่ีจนเหลือสภาพแวดล้อมดั งเดิมไม่มากนักจึงยังไม่อาจหาข้อมูลประกอบได้ เพียงพอ  
ซึ่งต่อไปนี เมื่อมีการศึกษาและส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดแล้วก็อาจมีหลักฐานท่ีชัดเจนพอท่ีจะอ้างอิง
เปรียบเทียบอายุสมัยท่ีแท้จริงหรือใกล้เคียงได้    

  การเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ ไปอ าเภอบ้านไผ่ ๔๔ กม.)  
แล้วเลี ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓ (บ้านไผ่ - บรบือ) ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถึงบ้านหินตั งให้เลี ยว
ขวาตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอ าเภอเปือยน้อย ให้ตรงไปทาง
อ าเภอหนองสองห้อง อีกประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร ถึงบ้านตับเต่า เลี ยวขวาตามถนนลูกรังไปประมาณ ๗๐๐  
เมตร บริเวณวัดป่า แหล่งอยู่อีกฟากของถนน หรือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด 

๒)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตั งอยู่เขตบริเวณวัดโพธิ์ อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

๓)  จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมวนารม บ้านลาน ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่นเป็นจิตรกรรมฝาผนังท่ีเป็นศิลปะของช่างในท้องถิ่น มีอายุเก่าแก่ ซึ่งเขียนเป็นเรื่องราวของนิทาน
พื นบ้านสังข์สินไชย 

ตาราง  ๑  แสดงท่ีพักและโรงแรมในอ าเภอบ้านไผ่ 
  ตาราง  ๑  แสดงท่ีพักและโรงแรมในอ าเภอบ้านไผ่ 

ที่พัก ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

บ้านไผ่โฮเต็ล ๓๙๖  ถนนจันทร์ประสิทธิ์ (๐๔๓) ๒๗๒๑๑๙ 

โรงแรมอยู่เฮง ๓๓๒ – ๓  ถนนราชนิกูล (๐๔๓) ๒๗๒๑๒๖ 

โรงแรมวันชัย ๓๘๑/๑ – ๓  ถนนสุขาภิบาล (๐๔๓) ๒๗๒๐๓๓    
(๐๔๓) ๒๗๒๕๓๓ 

โรงแรมไฮเวย์ ถนนเล่ียงเมือง (๐๔๓) ๓๗๔๙๙๔ – ๗  

โรงแรมอินภาวา ถนนสุขาภิบาล (๐๔๓) ๒๗๒๓๓๓    

ภาวาเพลส ถนนสมหวังสังวาลย์ (096-2964202) 

โรงแรม เคซี.เพลส ถนนเล่ียงเมือง (081-6706755) 

อินทัช รีสอร์ท ถนนมิตรภาพ (043) 374950 

ฯลฯ 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ 5 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.  อาชีพหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่นาสวนผสม 
 ๒.  อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง 
 ๓.  จ านวนธนาคารมี ๙ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
ธนาคารทหารไทย จ ากัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

๔.  สภาพภูมิศาสตร์ ที่ต้ังและอาณาเขต 
อ าเภอบ้านไผ่ ตั งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 

๔๔ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ อ าเภอบ้านไผ่ มีพื นท่ีทั งหมดประมาณ ๔๙๗,๓๒๗ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐๘,๙๕๔ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ ดังนี  

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด และอ าเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต้  ติดกับอ าเภอโนนศิลา อ าเภอหนองสองห้อง และอ าเภอเปือยน้อย 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอบรบือ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอชนบท และอ าเภอมัญจาคีรี 

๕.  สังคม การปกครอง 
          อ าเภอบ้านไผ่  แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี                                  

พ.ศ. ๒๕๔๘  ออกเป็น  ๑๐  ต าบล  คือ 
      ๑.  ต าบลในเมือง 
   ๒.  ต าบลหัวหนอง 
      ๓.  ต าบลหินตั ง 
      ๔   ต าบลป่าปอ 
      ๕.  ต าบลบ้านลาน 
      ๖.  ต าบลภูเหล็ก 
     ๗.  ต าบลแคนเหนือ 
      ๘.  ต าบลเมืองเพีย 
      ๙.  ต าบลบ้านไผ่ 
       ๑๐.  ต าบลหนองน  าใส   
          มีเทศบาล ๒ แห่ง  คือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่นับได้

ว่าเป็นอ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับอ าเภอต่างๆ  ในจังหวัดขอนแก่น  
โดยจ านวนของประชากรของอ าเภอบ้านไผ่ แบ่งได้ดังนี   

๑. ชาย   36,800  คน   
๒. หญิง   ๓๖,๒75  คน   
    รวม   ๗3,075   คน      
            ข้อมูล ณ วันท่ี  30 เมษายน  ๒๕61 

2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ 6 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2560 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบ ุ
ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

นางสาววัชราภรณ์ แน่นอุดร  
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นายพิศิษฐ์ นาละคร 
หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน  นักศึกษา 

นายธงชัย บุญบุตร 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

นายปิยะณัฐ  ผิวขม 
หัวหน้างานปกครอง 

 

นางฌามาดา จันดาอาจ 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายวัชรินทร์  เสนาฤทธ์ิ 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายณรงค์ชัย  โพนงาม 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

 

นายสุริยัน  สายเมฆ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

นายสุรัตน์  แก้วพล  
หัวหน้างานความร่วมมือ  

 

นายกิตกรณ์  วงชารี 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ ์

นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า   

และประกอบธุรกิจ  

 

นายชูชาติ  เกษนอก 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

 

นายสมจิตร  วรศักดิ ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวนิติพร  ไพศาล     

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

 
นางนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นายณัฐพล  อรัญวารี 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายธรรมปพน  เกษนอก 
หัวหน้างานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

นายธรรมปพน เกษนอก 
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

นายกฤษณะ  สุภารมย์ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  

นายผาง  ขอสูงเนิน  
หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

นายชัยรัตน์  อันสนธิ์ 
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายศุภชัย แสงบัวท้าว  
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  

นางสาวปิยะกัญญา กองศรี 
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ 

นายชูชาติ  เกษแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรระยะส้ัน 

นายนนท์ธพันธ์ุ  พิมพา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นางสาวมนัสนันท์ ทรงอาจ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นายศุภชัย  แสงบัวท้าว 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางพรพิมล  จันทวรรณ 
หัวหน้างานบัญช ี

นางสิรินทร เขียนสีอ่อน 
หัวหน้างานการเงิน 

 

ว่าท่ี ร.ท.ณภัทรภัค มุระดา 
หัวหน้างานพัสด ุ

นายกฤษณะ  สุภารมย์ 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

 

นายกิตกรณ์  วงชารี 
หัวหน้างานทะเบียน 

นายทิวา โคตค า  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

 

นางพรพิมล  จันทวรรณ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

การบัญชี 

นางฌามาดา  จันดาอาจ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

นางสาวสพัชญ์สนันท์  แก้วเนตร 
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 

นายสุริยัน  สายเมฆ 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายจักรสินธ์ุ  ทราศร ี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
1 ว่าท่ี ร.ต.จรรยา      พาบุ 
2 นางสาวศรีบังอร    นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
3 นายสมจิตร          วรศักดิ์ 
4 นายศุภลักษณ์       ปอนเกษม 
5 นายกิตกรณ์          วงชารี 
6 นางฌามาดา         จันดาอาจ 
7 นายณรงค์ชัย         โพนงาม 
8 นายชัยรัตน์           อันสนธิ์ 
9 นายศุภชัย            แสงบัวท้าว 

10 นางสิรินทร           เขียนสีอ่อน 
11 นายพิศิษฐ์            นาละคร 
12 นางสาวมนัสนันท์    ทรงอาจ 

 
 2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 
อัต

รา
จ้า

ง 

มี ไม
่มี 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า 
ป.

ตร
 ี

แผนกวิชายานยนต์ ๗ ๓ 4 - ๗ - - ๑ ๖ - 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ๕ ๒ 2 1 ๕ - - 3 2 - 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 1 3 ๔ 1 - - 5 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 1 1 5 5 2 - 3 4 - 

แผนกวิชาการบัญชี 4 ๑ 2 1 3 1 - 3 1 - 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ๑ - 1 2 - - - 2 - 

แผนกวิชาเทคนิคพื นฐาน 1 - 1 - 1 - - - ๑ - 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3 1 - 2 3 - - 1 2 - 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 8 - - 8 4 4 - - 8 - 

แผนกวิชาเลขานุการ 4 ๒ 2 - 4 - - 3 ๑ - 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๑ - - 1 - ๑ - - ๑ - 

รวมทั้งหมด ๔7 12 13 22 38 9 - ๑4 31 - 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

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
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริงานงานทั่วไป 
     งานบริหารงานทั่วไป 
     งานการเงิน 
     งานพัสดุ 
     งานอาคารสถานที่ 
     งานการบัญชี 
     งานบุคลากร 
     งานประชาสัมพันธ์ 
     งานทะเบียน 
รวม 

 
3 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 

21 

 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
6 

 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
ฝ่ายวิชาการ 
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
     งานวัดผลและประเมินผล 
     งานวิทยบริการและห้องสมุด 
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     งานสื่อการเรียนการสอน 
     งานหลักสูตรระยะสั น 
รวม 

 
3 
4 
2 
4 
3 
- 

16 

 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
3 

 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
2 
1  
3 
3 
- 

11 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา     
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
     งานปกครอง 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
     งานครูที่ปรึกษา 
รวม 

 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

10 

 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

 
1 
2 
1 
1 
- 
1 
6 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
3 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     งานวางแผนและงบประมาณ 
     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
     งานความร่วมมือ 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 
รวม 

 
2 
1 
4 
1 
2 
1 

11 

 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
2 

 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
3 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
3 
- 
1 
- 
6 

รวมทั้งหมด 58 12 13 - 33 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
  (ปีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

สถานภาพ/ชั้นป ี

1 2 3 

รวม 

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. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
86 
22 
40 
27 
25 
67 
267 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
30 
29 
18 
18 
24 
37 
156 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
48 
29 
- 

29 
27 
60 
193 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
164 
80 
58 
74 
76 
164 
616 

 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่ง
ทางราง 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
- สาขาวิชาบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
ระบบขนส่งทางราง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 
รวม 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15 
6 
 

11 
6 
 

17 
30 
22 
11 
19 

137 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
39 
- 
 

31 
- 
 

23 
29 
39 
13 
38 

212 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
54 
6 
 

42 
6 
 

40 
59 
61 
24 
57 
349 

รวมทั้งหมด 267 137 - 156 212 - 193 - - 965 

 
  
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน ชั้นป ี

1 2 3 รวม 
ระดับ ปวช. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
- 
- 
- 

 
6 
9 
8 

 
- 
- 
- 

 
6 
9 
8 

รวมทั้งหมด - 23 - 23 

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

ระดับ/สาขางาน จ านวน 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน รวม 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
13 
14 
- 

14 
11 
32 
84 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
13 
14 
- 

14 
11 
32 
84 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 
รวม 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
17 
1 

10 
18 
18 
21 
7 
- 

92 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
17 
1 

10 
18 
18 
21 
7 
- 

92 

รวมทั้งหมด 84 92 - 176 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์
ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานมังกร
สวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) ได้รับโล่เกียรติคุณ กิจกรรมแข่งขันบุกเบิก สร้างปืนโรมันดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 3) ได้รับโล่เกียรติคุณ กิจกรรมแข่งขันบุกเบิก สร้างหุ่นจ าลองดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 4) ได้รับโล่เกียรติคุณ กิจกรรมแข่งขันระเบียบแถวดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 5) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 6) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัลกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ 
“ระเบียบแถว” อันดับท่ี 1 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี  
1 – 7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 7) ได้รับเกียรติบัตร หมู่ลูกเสือหญิง 1 – 6 – 3 – 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัล การแข่งขัน
ทักษะลูกเสือ กิจกรรมบุกเบิก “สร้างหุ่นจ าลอง” ดีเด่น ชนะเลิศ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 8) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต งานต่อต้านยาเสพติด  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 9) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 10) ได้รับเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
 2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

1) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการฝ่าย
ประสานสถานศึกษาอาเซียน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื นฐาน ระดับชาติ ครั งท่ี 26 ระหว่างวันท่ี 6 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และโรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง จังหวัดระยอง 

2) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร ท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย การจัดงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

นวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 

3) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร กรรมการอ านวยการ 
การจัดงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 
ณ วิทยาลัยการอาชีพพล  

4) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ระหว่างวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2560  

5) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้อ านวยการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ในห้วงการฝึกภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชนบทศึกษา 

6) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
วิทยากรพี่เลี ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตั งแต่วันท่ี 15 – 19 พฤษภาคม 2560 

7) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับวุฒิบัตร การอบรม โครงการ
อบรมเพื่อสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมท่ี 1 
เสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2560 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

8) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2560  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
 9) ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” งานวัน
ครูอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 10) นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธา รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร ประธานกรรมการ
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย การจัดงานประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 
 11) นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร คณะกรรมการอ านวยการ 
การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
ระหว่างวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2560  
 12) นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคล่ือนการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นท่ี 
2 วันท่ี 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 13) นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รุ่นท่ี 1/2560 ตั งแต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2560  

14) นายนนท์ธพันธ์  พิมพา รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รุ่นท่ี 1/2560 
ตั งแต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2560 
 15) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการอ านวยการ การแข่งขัน
กีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ระหว่างวันท่ี 23 
– 25 มิถุนายน 2560 
 16) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกี ฬา
วอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ ระหว่างวันท่ี 13 – 25 มิถุนายน 2560 
 17) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอลชาย  
การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
ระหว่างวันท่ี 13 – 25 มิถุนายน 2560 

18) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้อ านวยการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ในห้วงการฝึกภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชนบทศึกษา 

19) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ ตั งแต่วันท่ี 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 จากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา  

20) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร รับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม รุ่นท่ี 5 วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 

21) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร กรรมการการแข่งขันทักษะการติดตั ง
ไฟฟ้าด้วยท่อร้ายสาย ระดับ ปวช.) การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 27 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

22) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 8 -
10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมาส์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  

23) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีม กีฬามวยสมัครเล่น 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั งท่ี 12 ประจ าปี 2560 “พิษณุโลกเกมส์” ระหว่าง
วันท่ี 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560  

24) นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีวะบริการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2560 
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25) นายสมจิตร  วรศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาทวิภาคีต้นแบบ รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 24 – 28 
เมษายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

26) นายสมจิตร  วรศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 20 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
ขอนแก่น โฮเต็ล จัวหวัดขอนแก่น 

27) นายสมจิตร  วรศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการอ านวยการ การแข่งขันกีฬา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ระหว่างวันท่ี  
23 – 25 มิถุนายน 2560 

28) นายสมจิตร  วรศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ ระหว่างวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2560 

29) นายสมจิตร  วรศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 27 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 
 2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 
 1) ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 16 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ านวน 9 คน 
 2) ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ านวน 2 คน 
 3) นางสฤตยา แสนตรง ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 4) นางสิรินทร เขียนสีอ่อน ต าแหน่ง ครู คศ.1 ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันท่ี 10 – 12 พฤศจิกายน 2559 
 5) นายสุริยัน  สายเมฆ ต าแหน่ง ครู คศ.1 ได้รับเกียรติบัตร ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ท่ีปรึกษา
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ส่ือการเรียนรู้ ส าหรับเด็กอนุบาลผ่านระบบ QR Code ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัล Honor Awards ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 11 – 15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
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 6) นายยุทธนา โยธามาตย์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งทางราง ระหว่างวันท่ี  
26 – 29 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 
 7) ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาทุนเทียนจินก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้โครงการความมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน ระหว่าง
วันท่ี 3 – 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ านวน 35 คน  
 8) ได้รับเกียรติบัตรในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื นฐาน และ
การแข่งขันวิชาพื นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 26 จากเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 7 คน 
 9) นายธงชัย  บุญยะบุตร ได้รับเกียรติบัตร ผู้ก ากับลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กลุ่ม 3 กอง 4 หมู่ 
1 ได้รับรางวัล ผู้ก ากับกลุ่มดีเด่น ค่ายย่อยท่ี 3 งานชุมชนมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
 10) นางสาวมนัสนันท์ ทรงอาจ ได้รับเกียรติบัตร ผู้ก ากับลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กลุ่ม 4 กอง 
1 หมู่ 6 ได้รับรางวัล ผู้ก ากับกลุ่มดีเด่น ค่ายย่อยท่ี 3 งานชุมชนมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 1 – 5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิค
หนองบวัล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
 11) นายกิตกรณ์  วงชารี ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
 12) นายธงชัย  บุญยะบุตร ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
 13) นายกฤษณะ  สุภารมย์ ได้รับเกียรติบัตรครูอาชีวะผู้มีอุดมการณ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  
 14) นายณรงค์ชัย  โพนงาม ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 16 
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  
 15) นายทิวา  โคตค า ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 
 16) นายทิวา  โคตค า ได้รับเกียรติบัตรโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั น ส าหรับนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชนบทศึกษา 
 17) นายทิวา  โคตค า ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัดขอนแก่น ณ อ าเภอบ้านไผ่ 
 18) นางสกฤตยา แสนตรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 
 19) นางสกฤตยา แสนตรง ได้รับเกียรติบัตรโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั น ส าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชนบทศึกษา 
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 20) นางสกฤตยา แสนตรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัดขอนแก่น ณ อ าเภอบ้านไผ่ 
 
 2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1) ได้รับรางวัล เหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น (ชาย) รุ่นมิดเดิลเวท น  าหนักไม่เกิน 75 ก.ก. โดย นายปิ
ยาราช อุดม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั งท่ี 11 สงขลาเกมส์ ระหว่งวันท่ี 28 
สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา 

2) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประเภท
ท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ส่ิงประดิษฐ์ “ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
อนุบาล ด้วยระบบ OR Code” ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 
 3) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประเภท
ท่ี 11 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ กลุ่มท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องบ าบัดน  าเสียในครัวเรือน” ในวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 
 4) ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ประเภทท่ี 11 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ กลุ่มท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ “ท่อบ าบัดน  าในครัวเรือน” ในวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 
 5) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ส่ิงประดิษฐ์ “ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กอนุบาล ด้วยระบบ OR Code” ระหว่างวันท่ี 11 – 15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 6) นายสุรัตน์  บ่อทอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น  
รุ่น ฟลายเวท 51 กก. (ชาย) การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั ง 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559  
 7) นายปิยะราช อุดม วิทยาลัยการอาชีพบ้ านไผ่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น  
รุ่น ฟลายเวท 75 กก. (ชาย) การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั ง 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559  
 8) นักเรียน นักศึกษา จ านวน 60 คน ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาจีน  
ณ สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 9) นายชินพัฒน์ ราชเสนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื นฐาน ประเภทการ
ประกวดพูดในการสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 10) นายจิรพันธ์  เทศนะ และ นายเอกราช  สุ่มกล่ า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาโทรคมนาคม ทักษะการติดตั งจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  

3.1.1 ปรัชญา   
“สร้างสัมพันธ์ ม่ันคุณธรรม หม่ันศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” คือ ปรัชญาการท างานของสถานศึกษา

ท่ีใช้ในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

3.1.2 วิสัยทัศน ์ 
  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ด้วยระบบทวิภาคี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 

 

3.1.3 พนัธกิจ 
๑. จัดการศึกษาและพัฒนาฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยกระดับก าลังคนสู่สากล   
๒. เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ 
๔. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

  

3.1.4 อัตลักษณ ์
      ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ 

3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน 
- วัสดุฝึก แผนกวิชา ปีการศึกษา 2560 
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ  
- โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระฯ  
- โครงการเร่งประสิทธภาพการสอน   
- โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศฯ 
- โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ  

รวม 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้

ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างฯ 
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสฯ 

รวม 

 
 

503,000 
79,000 
40,000 

379,200 
566,400 
275,500 

1,843,100 
 

 
 

590,000 
300,000 
890,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
38.62 

 
 
 

 
 

18.65 
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รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าประกวด การแสดง 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ฯ 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวม 
4. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมการ
กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ 
- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

รวม 
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ 
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูฯ 

รวม 

 
 

64,000 
49,600 

503,975 
617,575 

 
 
 
 
 
 

50,000 
30,000 

780,000 
860,000 

 
468,000 

  117,600 
585,600 

 
 
 
 
 

12.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.02 
 
 
 

12.27 

 

รวมรายจ่าย 4,746,675 99.46  
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“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เม่ือวันที่ …………………-…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด 
เม่ือวันที่ …………………-…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดย ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเ มินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
เม่ือวันที่ ………………………-……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

หมายเหตุ (มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 เป็นมาตรฐานใหม่ ซ่ึงยังไม่เคยได้รับการประเมิน) 
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   4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่  ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก  
และสมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ท าการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี  
2.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

รายบุคคลและได้ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ออกแบบเครื่องมือ เก็บจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ออกแบบเครื่องมือ เก็บจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ออกแบบเครื่องมือ เก็บจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ฯลฯ 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีข้อมูล ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล  
และได้รับข้อมูลตอบกลับต่ ากว่าร้อยละ 50 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์เฉล่ีย 3.51 - 5.00  ต่ ากว่าร้อยละ 50  ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ไม่มีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 - 5.00  ต่ ากว่าร้อยละ 50  ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต่ ากว่าร้อยละ 50  ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( )ผ่าน  (   )ไม่ผ่าน 
ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก  
และสมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

 รวม  1  
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้มีการออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับประเด็น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จะต้องพัฒนาระบบการติดตามให้สามารถติดตาม เก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จ

การศึกษาได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของทุก
ภาคส่วนใหส้ะดวกต่อการตอบกลับและสามารถติดต่อได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  

2) พยายามติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านบุคคลหรือการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการสอบถาม และตอบกลับท่ีหลากหลายช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

 ประเด็นการประเมิน 
    ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2560  เทียบกับจ านวนแรกเข้ารุ่นท่ีเรียน 
2. มีจ านวนผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา  ข้อมูล  สาเหตุของการไม่จบการศึกษา 
3. มีการประกาศการพ้นสภาพและการลาออกของนักเรียน นักศึกษา  ตามเกณฑ์ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ด าเนินการตามแผนท่ีต้ังไว้  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

กับผู้เรียนแรกเข้ารุ่นนั้น  โดยภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของผู้เรียน  
(ปีการศึกษา 2558) ระดับ ปวช. ท้ังหมด 257 คน และจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของผู้เรียน (ปีการศึกษา 2559) 
ระดับ ปวส. ท้ังหมด  168 คน รวมจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของผู้เรียน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) ท้ังส้ิน 
425 คน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41 ของผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น ค่าคะแนนเท่ากับ  3  คะแนน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80  
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
(   ) ดีมาก          (    ) ดี     () พอใช้ 
(   ) ต้องปรับปรุง   (    ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 
ตารางแสดงผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ระดับ สาขางาน จ านวนนักเรียน จ านวนแรกเข้า 
(ปีการศึกษา2558) 

จบการศึกษา 
(ปีการศึกษา2560) 

ร้อยละ 

ปวช. ยานยนต์ 51 78 13 16.66 
 ไฟฟ้าก าลัง 36 35 14 40.00 
 ช่างกลโรงงาน 22 - - - 
 อิเล็กทรอนิกส์ 19 34 14 41.17 
 การบัญชี 29 37 11 29.72 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 73 32 43.83 

รวมระดับ ปวช. 213 257 84 33.85 
ระดับ สาขางาน จ านวนนักเรียน จ านวนแรกเข้า 

(ปีการศึกษา2559) 
จบการศึกษาปี

การศึกษา2560 
ร้อยละ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ 27 27 17 62.96 
* เครื่องกลระบบขนส่ง

ทางราง 
- - 1         100 

 เครื่องกลไฟฟ้า 13 13 10 76.92 
 อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
20 20 18 90.00 

 การบัญชี 31 31 18 58.06 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 34 21 61.76 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 7 63.63 
** อาหารและโภชนาการ 32 32 - - 

รวมระดับ ปวส. 168 168 92 54.76 
รวมทั้งสิ้น 381 425 176 41.41 

 
หมายเหตุ  

*  เป็นนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์ 
** นักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีค่าร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของท้ัง
ระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียร้อยละท่ี 41.41  ค่าคะแนนอยู่ท่ีระดับ 3 ระดับคุณภาพ พอใช้   

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ต้องพัฒนาและจัดวางระบบการดูแลนักเรียน การจัดการเรียนการสอน  

การติดตามซ่อมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามเกณฑ์ ลดการออกกลางคันและมีค่าเฉล่ียของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มขึ้น  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จะต้องเพิ่มความส าคัญในเรื่องระบบการดูแล ระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดจ านวนการออก

กลางคันและการจบไม่พร้อมรุ่น  ซึ่งเกิดขึ้นในระดับ ปวช. เป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน  

ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน 
 3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด  
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้มีการประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 

แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง ให้ความรู้และสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม

อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา  
เพื่อก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน  

5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่เป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  และมีการประเมินผลของโครงการและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไป
พัฒนาต่อ  

 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา

คุณธรรม 
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้มีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน  
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายท าให้กลุ่ม

ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีผลการประเมินผล ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
    ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ( ) ผ่าน    (   ) ไม่ผ่าน 
 

ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
 

การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

  

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ  
เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

  

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่ม 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

รวม  5 ข้อ 5  

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

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

ท้ังในกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครู  กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ควรจัดให้มีการวัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม ท้ังในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาในแต่ละปีให้
เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ควรเตรียมความพร้อมตลอดเวลาในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา

คุณธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีก าหนดเพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๒๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชนได้รู้   
และเข้าใจในนโยบายท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และน าข้อมูลมาช้ีแจงให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้ และเข้าใจในนโยบายท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็น
อย่างดี 

2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อช้ีแจงในเรื่องนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมายให้ด าเนินการ 

3.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และได้ก าหนด
จัดท าเป็นแผนพัฒนาวิทยาลัย 5 ปี  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็น

อย่างดี 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายท่ีส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3.  นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย ท่ีก าหนด  
และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.  มีการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายท่ีก าหนด 
5. มีการน าเอาข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด มาท าเป็นแผนพัฒนา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ระยะ 5 ปี 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน (  ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง 

  

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายท่ีส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  

3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายท่ีก าหนด 

  

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดเป็นแผนพัฒนา
ต่อไป 

  

รวม  5  ข้อ 5  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

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

 จุดเด่น 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง จึงมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สามารถส่ือสารให้คณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  รู้และ
เข้าใจ  โดยมีการก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายร่วมกัน และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สถานประกอบการ

เครือข่ายท่ีท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้ท่ัวถึง 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ควรจัดการประชุมช้ีแจงถึงนโยบายส าคัญให้แก่กลุ่มภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มให้รู้และเข้าใจ  เป็นประจ า

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  

ตารางอัตราก าลังคนครูผู้สอนจริง 
อัตราก าลังคนครูผู้สอนจริง 

สามัญ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรระยะสั้น 

ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง 
0 7 7 14 4 11 0 1 1 1 0 0 

 
อัตราก าลังคนครูผู้สอนตามเกณฑ์ 

สามัญ อุตสาหกรรม พณิชยกรรม คหกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรระยะสั้น 

ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง 
10 1 21 2 13 1 3 0 0 0 0 0 
 

เปรียบเทียบอัตราก าลังครูสอน (-) ขาด (+) เกิน 

สามัญ อุตสาหกรรม พณิชยกรรม คหกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรระยะสั้น 

ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง ขรก จ้าง 
-10 6 -14 12 -9 10 -3 1 1 1 - - 

ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ เดือน  มิถุนายน 2560 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน

ท้ังหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดใกล้เคียงตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 โดยวิทยาลัยได้เสนอขออัตราก าลังข้าราชการครู และครูพนักงาน
ราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด และจัดจ้างครูพิเศษสอนทดแทน ข้าราชการท่ีมีต่ ากว่าเกณฑ์ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอน 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

2.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสม  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ

รายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสม 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิม่เติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ล าดับ ชื่อสกุล ระดับการศึกษา ชื่อวิชา สาขา สอนแผนกวิชา 
หมาย
เหตุ 

1 นายกฤษณะ  สุภารมย์ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้าก าลัง 
 

2 นายธรรมปพน  เกษนอก ปทส. เทคนิคช่างยนต์ ช่างยนต์  
3 นางฌามาดา  จันดาอาจ ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4 นายณรงค์ชัย  โพนงาม ปทส. 
ปริญญาโท 

เทคนิคช่างยนต์ 
เครื่องกล 

ช่างยนต์ 
เครื่องกล 

 

5 นายกิตกรณ์  วงชารี ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้าก าลัง 
 

6 นางพรพิมล  จันทวรรณ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

การบัญชี 
การบัญชี 

การบัญชี 
 

7 นางสาวปิยะกัญญา  กองศร ี ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

การจัดการทั่วไป 
เศรษฐศาสตร ์

เลขานุการ,  
การบัญชี, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับ ชื่อสกุล ระดับการศึกษา ชื่อวิชา สาขา สอนแผนกวิชา 
หมาย
เหตุ 

8 นายศุภชัย  แสงบัวท้าว ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 
 

9 ว่าท่ี ร.ท.ณภัทรภัค  มุระดา ปทส. เทคนิคช่างยนต์ ช่างยนต์  
10 นายชัยรัตน์  อันสนธ์ิ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์

โทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

11 นางสิรินทร  เขียนสีอ่อน ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

การตลาด 
การตลาด 

เลขานุการ, การ
บัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

12 นายสุริยัน  สายเมฆ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

13 นายพิศิษฐ์  นาละคร ปริญญาตรี เครื่องกล ช่างยนต์  
14 นางสาววัชราภรณ์  แน่นอุดร ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

การบัญชี 
 

15 นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

การจัดการทั่วไป 
นวัตกรรมหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู ้

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

16 นายสุรัตน์  แก้วพล ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

การจัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

17 นายปิยะณัฐ  ผิวขม ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง  
18 นายธงชัย  บุญยะบุตร ปทส. เทคนิคช่างยนต์ ช่างยนต์  
19 นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
การบัญชี 
การบัญชี 

การบัญชี 
 

20 นางสาวนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ ปริญญาตรี การเงิน เลขานุการ  
21 นายจักรสินธ์ุ  ทราศรี ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม – เชื่อม

ประกอบ 
เทคนิคพ้ืนฐาน 

 

22 นายชูชาติ  เกษแก้ว ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล ช่างยนต์  
23 นายวัชรินทร์  เสนาฤทธ์ิ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  
24 นายธวัชชัย  เกษลา ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล ช่างยนต์  
25 นายณัฐพล  อรัญญวารี ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง 

 

26 นายทิวา  โคตค า ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
27 นายกิติภรณ์  เงินบุตรโคตร ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

ไฟฟ้าก าลัง 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับ ชื่อสกุล ระดับการศึกษา ชื่อวิชา สาขา สอนแผนกวิชา 
หมาย
เหตุ 

28 นายผาง  ขอสูงเนิน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

29 ว่าท่ี ร.ต.ชาคริต  นามคุณ ปทส. เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์  
30 นางสกฤตยา  แสนตรง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์  
31 นายยุทธนา  โยธามาตย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

32 นางสาววุฒิมาศ  นาพรม ปริญญาตรี การบัญชี การบัญชี  
33 นายรัฐพงษ์  มหาชานนท์ ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน  
34 นางสาวนิติพร  ไพศาล ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาฝรั่งเศส) 
สามัญ - สัมพันธ์ 

 

35 นางสาววาสนา  พิทักษ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

36 นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
37 นางสาวสุนทรี  ป่าเกลือ ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์ สามัญ - สัมพันธ์  
38 นายฐิติพงษ์ ฐิตคามเมธีกุล ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ช่างกลโรงงาน  
39 นางสาวสพัชญ์สนันท์  แก้วเนตร ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ อาหารและ

โภชนาการ 
 

40 นายเกียรติภูมิ   ซุยโล้น ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สามัญ - สัมพันธ์  
41 นางสาวพัชรียา  บุตรสาธรรม ปริญญาตรี ชีววิทยา สามัญ - สัมพันธ์  
42 นางสาวรัชดาวรรณ มาโยง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ สามัญ - สัมพันธ์  
43 นางสาวสุพิกา  แทนคอน ปริญญาตรี ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามัญ - สัมพันธ์  
44 นางสาวรัชฎาภร  ไชยประสิทธิ ์ ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์และ 

บรรณารักษ์ศาสตร ์
สามัญ - สัมพันธ์ 

 

45 Mr. Suraj Mishra ปริญญาตรี Electronic 
Communication 
Engineering 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

46 Miss Madhu Maya Limbu ปริญญาตรี Computer applications คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
47 Miss Feng Lili  ปริญญาตรี Chinese language สามัญ - สัมพันธ์  

  
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ประเด็นการประเมิน 3  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง 
ต่อป ี

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

ตารางสรุปฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง 
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ล าดับ ชื่อสกุล จ านวนคร้ัง 
ที่เข้ารับการอบรมพัฒนา 

จ านวน 
ชัว่โมงรวม 

หมายเหตุ 

1 นายกฤษณะ  สุภารมย์ 1 24  
2 นายธรรมปพน  เกษนอก 2 48  
3 นางฌามาดา  จันดาอาจ 1 32  
4 นายณรงค์ชัย  โพนงาม 4 80  
5 นายกิตกรณ์  วงชารี 1 20  
6 นางพรพิมล  จันทวรรณ 1 24  
7 นางสาวปิยะกัญญา  กองศรี 3 39  
8 นายศุภชัย  แสงบัวท้าว 2 61  
9 ว่าท่ี ร.ท.ณภัทรภัค  มุระดา 2 40  

10 นายชัยรัตน์  อันสนธิ์ 3 78  
11 นางสิรินทร  เขียนสีอ่อน 3 64  
12 นายสุริยัน  สายเมฆ 7 278  
13 นายพิศิษฐ์  นาละคร 7 220  
14 นางสาววัชราภรณ์  แน่นอุดร 2 59  
15 นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ 8 149  
16 นายสุรัตน์  แก้วพล 3 310  
17 นายปิยะณัฐ  ผิวขม 5 160  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับ ช่ือสกุล จ านวนครั้ง 
ท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนา 

จ านวน 
ช่ัวโมงรวม 

หมายเหตุ 

18 นายธงชัย  บุญยะบุตร 2 68  
19 นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง 16 453  
20 นางสาวนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ 1 24  
21 นายจักรสินธุ์  ทราศรี 2 61  
22 นายชูชาติ  เกษแก้ว 5 120  
23 นายวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์ 3 488  
24 นายธวัชชัย  เกษลา 1 24  
25 นายณัฐพล  อรัญญวาร ี 3 40  
26 นายทิวา  โคตค า 1 24  
27 นายกิติภรณ์  เงินบุตรโคตร 6 70  
28 นายผาง  ขอสูงเนิน 1 24  
29 ว่าท่ี ร.ต.ชาคริต  นามคุณ 3 56  
30 นางสกฤตยา  แสนตรง 5 62  
31 นายยุทธนา  โยธามาตย์ 5 96  
32 นางสาววุฒิมาศ  นาพรม 3 35  
33 นางสาวนิติพร  ไพศาล 2 40  
34 นางสาววาสนา  พิทักษ์   3 128  
35 นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ 11 320  
36 นายรัฐพงษ์  มหาชานนท์ 2 46  
37 นางสาวสุนทรี  ป่าเกลือ 3 40  
38 นายฐิติพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล 4 43  
39 นางสาวสพัชญ์สนันท์  แก้วเนตร - - มาท างานเมื่อวันท่ี  15 มกราคม

2561 
40 นายเกียรติภูมิ   ซุยโล้น 1 16  
41 นางสาวพัชรียา  บุตรสาธรรม 1 8  
42 นางสาวรัชดาวรรณ  มาโยง 3 80  
43 นางสาวสุพิกา  แทนคอน 1 69  
44 นางสาวรัชฎาภร  ไชยประสิทธิ์ - - มาท างานเมื่อวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 

45 Mr. Suraj Mishra 1 24  
46 Miss Madhu Maya Limbu 1 24  
47 Miss Feng Lili   1 24  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

  ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก .ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  

ตารางอัตราก าลังตามเกณฑ์ในสถานศึกษา 
อัตราก าลังมีจริง อัตราก าลังตามเกณฑ์  

ผอ 
รอง
ผอ 

ครูผู้สอน 
บุคลาการ
สนับสนนุ 

รวม ผอ 
รอง
ผอ 

ครูผู้สอน 
บุคลากร
สนับสนนุ 

 

ข้าราช 
การ 

พนร/
อัตรา
จ้าง 

38 
ค.
(2) 

พนร/
อัตรา
จ้าง 

ข้าราช 
การ 

พนร/
อัตรา
จ้าง 

38 
ค.(2) 

พนร/
อัตรา
จ้าง 

รวม 

1 4 12 34 0 13 64 1 3 47 6 4 6 67 
 

สรุป (-) ขาด (+) เกิน 
รวม 

ผอ รอง ผอ ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน 
0 1 -7 3 -3 

        ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ เดือน มิถุนายน 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2557  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก มากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

  ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารรถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
1 ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ คณะกรรมการฝ่ายประสาน

สถานศึกษาอาเซียน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ กรรมการอ านวยการ การจัด
งานประชารัฐร่วมพัฒนาสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเล่ย์บอล 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ เป็นผู้อ านวยการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร ในห้วงการฝึกภาค
ปกติ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
23 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรพี่
เล้ียงตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

ว่าท่ี ร.ต.จรรยา  พาบุ คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดการแข่งขัน การประกวด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๓๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
  สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

  

2 นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

3 
 

นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร 
ณ อยุธยา 

ประธานกรรมการส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 6 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ขอนแก่น 

 

นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร 
ณ อยุธยา 

คณะกรรมการอ านวยการ 
การแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ขอนแก่น 

 

นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร 
ณ อยุธยา 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

4 นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม คณะกรรมการอ านวยการ 
การแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ขอนแก่น 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขัน
กีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ขอนแก่น 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอลชาย  
การแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ขอนแก่น 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม เป็นผู้อ านวยการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร ในห้วงการฝึกภาค
ปกติ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
23 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
  ฐานะผู้อ านวยการและรอง

ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

  

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม กรรมการการแข่งขันทักษะ
การติดต้ังไฟฟ้าด้วยท่อร้าย
สาย ระดับ ปวช.) การ
ประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม เป็นผู้จัดการทีม กีฬามวย
สมัครเล่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือผู้
ประสบการณ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It 
Center) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

5 นายสมจิตร  วรศักดิ์ คณะกรรมการอ านวยการ 
การแข่งขนักีฬาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

นายสมจิตร  วรศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดการแข่งขัน การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

6 นายธรรมปพน  เกษนอก วิทยากรอบรมหลักสูตรระบบ
ขนส่งทางราง 

วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

 

นายธรรมปพน  เกษนอก วิทยากรอบรมหลักสูตรระบบ
ขนส่งทางราง 

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
 

7 นายณรงค์ชัย  โพนงาม แคมป์วีไอพีอีซูซ-ุอาชีวะ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ 
จ ากัด 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
 นายณรงค์ชัย  โพนงาม อบรมเชิงปฏิบัติการปรับแต่ง

เครื่องยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
สระบุรี 

 

นายณรงค์ชัย  โพนงาม การสร้างชุดควบคุม วิทยาลัยเทคนิคเลย  
นายณรงค์ชัย  โพนงาม การพัฒนาข้าราชการครู ส านักพัฒนาสมรรถนะ

ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

 

8 ว่าท่ี รท.ณภัทรภัค  มุระดา กิจกรรมอาชีวะบริการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ว่าท่ี รท.ณภัทรภัค  มุระดา เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ในห้วง
การฝึกภาคปกติ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
23 

 

9 นายพิศิษฐ์  นาละคร วิทยากรโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง 

 

นายพิศิษฐ์  นาละคร วิทยากรจัดกิจกรรม
นันทนาการสร้างนิสัย
อุตสาหกรรม 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
สระบุรี  

10 นายชูชาติ  เกษแก้ว ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

11 นายธวัชชัย   เกษลา ประชุมปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 

นายธวัชชัย   เกษลา กิจกรรมอาชีวะบริการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

12 นายธงชัย  บุญยะบุตร อบรมเทคโนโลยีอิซูซุแคมป์ บริษัท ตรีเพชรอิซูซุ 
จ ากัด 

 

นายธงชัย  บุญยะบุตร อบรมหลักสูตรการซ่อม
รถบ๊ิกไบค์ 

วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

 

13 นางฌามาดา  จันดาอาจ ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
วิชาชีพและวิชาการ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

14 นายสุรัตน์   แก้วพล อาจารย์สอน และแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ณ สถาบันพัฒนา
อาชีวศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

สาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
 นายสุรัตน์   แก้วพล อาจารย์สอน และแลกเปล่ียน

วัฒนธรรม ณ วิทยาลัย
อุตสาหกรรมเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมเว้ 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

 

15 นายทิวา  โคตค า วิทยากรโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 

16 นางสฤตยา  แสนตรง ท่ีปรึกษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กอนุบาลผ่านระบบ  
QR-Code ชนะเลิศรางวัล 
ท่ี 1 เหรียญทอง 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

17 นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น 
เนื่องในวันคร ู

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

18 นายยุทธนา  โยธามาตย์ กรรมการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงและการ
ขนส่งทางราง 

ชมรมครูด้านเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงและ
การขนส่งทางราง  

นายยุทธนา  โยธามาตย์ อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
ครูนิเทศภายใต้กิจกรรม 
“ฝึกอบรมครูนิเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี” 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

19 นายผาง   ขอสูงเนิน ท่ีปรึกษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กอนุบาลผ่านระบบ  
QR-Code ประเภทท่ี 10 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

นายผาง   ขอสูงเนิน ผู้ควบคุม นักศึกษาเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย” 
ระดับ ปวส. 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

2 นายสุริยัน  สายเมฆ ท่ีปรึกษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
  เด็กอนุบาลผ่านระบบ  

QR-Code ประเภทท่ี 10 
 

 

นายสุริยัน  สายเมฆ ท่ีปรึกษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กอนุบาลผ่านระบบ  
QR-Code ประเภทท่ี 10 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

21 นางพรพิมล  จันทวรรณ ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
วิชาชีพและวิชาการ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

22 นางสาววัชราภรณ์  แน่นอุดร เป็นวิทยากร โครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
แก่กลุ่มสตรีในต าบลนาโพธิ์ 
หลักสูตรการท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์ 

 

23 นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง โครงการแลกเปล่ียนภาษา
และวัฒนธรรม ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

วิทยาลัยเว้  
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

24 นางสาววุฒิมาศ  นาพรม กรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสาขาบัญชี ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น  

25 นายชัยรัตน์  อันสนธิ์ ได้รับรางวัล “ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่น” ด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น   

26 ว่าท่ี ร.ต.ชาคริต  นามคุณ ได้รับรางวัล “ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่น” ด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น  

27 นางสาววาสนา  พิทักษ์ ครูที่ปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ 
เครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ ได้
รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

28 นายกิติกรณ์  วงชารี ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
29 นายณัฐพล อรัญวารี กรรมการตัดสินการแข่งขัน 

ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ (ระดับ 
ปวช.)  

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

30 นายกิติภรณ์  เงินบุตรโคตร ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

31 นายปิยะณัฐ  ผิวขม ผู้ก ากับหมู่ 4-2-2-1 หมู่
ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารีสามัญอาชีวศึกษา ช่อ
สะอาด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี7 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

32 นายศุภชัย  แสงบัวท้าว ได้รับรางวัล “ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่น” ด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น  

33 นายรัฐพงษ์  มหาชานนท์ เป็นผู้ฝึกสอน กีฬากรีฑา 
ประเภทใบลานในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

34 นายฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

35 นายจักรสินธุ์  ทราศรี เป็นผู้ฝึกสอน กีฬามวย
สมัครเล่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีว
เกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

36 นางสาวนิติพร  ไพศาล การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการนิเทศพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning การสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 
และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาธิบาล
ในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบให ้ หมายเหตุ 
37 นางสาวสุนทรี  ป่าเกลือ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร ในห้วง
การฝึกภาคปกติ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
23 

 

38 นางสาวสุพิกา  แทนคอน ครูที่ปรึกษา แข่งขันทักษะ
การประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย การแข่งขันทักษะ
พื้นฐานสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาขอนแก่น 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

 

39 นางสาวรัชดาวรรณ  มาโยง โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้
และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
การส่ือสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ 
(ECHO VE) รุ่นท่ี 7  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

40 นางสาวปิยะกัญญา  กองศรี ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างด ารงชิวิตอย่าง
เหมาะสม พอเพียง 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น  

41 นางสาวสิรินทร  เขียนสีอ่อน ผู้ควบคุมผู้เข้าแข่งขัน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

42                                                                           นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ ผู้ก ากับผู้ควบคุมลูกเสือ
วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ น าลูกเสือร่วมการ
แข่งขันทักษะบุกเบิก  
(การสร้างปืนโรมัน) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ งานชุมนุม
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

รวม  42  คน จากจ านวน  63  คน  คิดเปน็รอ้ยละ 66.67  
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางสรุปประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ประเด็นการประเมิน 1   

ประเด็นการประเมิน 2   

ประเด็นการประเมิน 3   

ประเด็นการประเมิน 4   

ประเด็นการประเมิน 5   

รวม 5  

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

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีการอบรมพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ และวิชาชีพตลอดมา น าความรู้ ความสามารถไปช่วยเหลือ ให้บริการแก่ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ก ากับ
ดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้า
รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรมีการพัฒนาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียังไม่ได้รับการ

พัฒนาในด้านวิชาชีพ ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน หรือในแต่ละปีการศึกษา ให้เหมาะสม
เนื่องจากยังมีครูส่วนหนึ่งมีช่ัวโมงการพัฒนาท่ีค่อนข้างน้อย 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จัดท าโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้

เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการจัดท าโครงการเขียนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ 
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี  
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีแผนกลยุทธ์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีแผนการจัดสรรงบประมาณ 
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีแผนพัฒนา 5 ปี 
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีแผนกลยุทธ์ 

 ผลการประเมินตามประเด็นตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรั บการเรียนการสอนจ านวนเงิน  

1,843,100 บาท ของงบด าเนินการจ านวนเงิน 4,772,300 บาท คิดเป็นร้อยละ  38.32 

 ผลการประเมินตามประเด็นตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สัมคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการได้แก่ 
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
2. โครงการออกหน่วยบริการประชาชน 
3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ หน่วยงานในชุมชน  

และประชาชนท่ัวไป 
4. โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
5. โครงการค่ายอาสาพัฒนา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม งบประมาณท่ีใช้ไป 890,000 บาท จากงบด าเนินการ 4,772,300 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.65 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

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

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของงบด าเนินการดังนี้ 

1. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการจัดท ารถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. โครงการประกวดแผนธุรกิจ  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้มีการจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา งบประมาณท่ีใช้ไป
617,575 บาท จากงบด าเนินการ 5,945,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.94 

 ผลการประเมินตามประเด็นตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๔๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป  860,000 บาท จากงบด าเนินการ  4,772,300 บาท คิดเป็นรอยละ 18.02 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

  

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของงบด าเนินการ 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม สิ่ งประ ดิษฐ์  งานสร้ างสรรค์ของผู้ เ รียนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของงบด าเนินการ 

  

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

  

รวม 5  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียน ด้านบริการชุมชน ในงบประมาณ
ด าเนนิงานท่ีเหมาะสมของสถานศึกษา   

 จุดที่ควรพัฒนา 
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีถูกเสนอเพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี แต่ต้องถูกบรรจุไว้

เป็นแผนส ารอง เนื่องจากงบประมาณท่ีมีไม่สามารถจัดสรรได้อย่างเพียงพอ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จัดท าโครงการพัฒนาเพิ่มยอดผู้เรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันเพื่อจะได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตัวบ่งชี้ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
และปลอดภัย 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยดังนี้ 

- โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนกวิชา/งาน 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
- โครงการจัดท าป้ายแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
- โครงการพัฒนาแผนกวิชาเลขานุการเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล 
- โครงการพัฒนางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธรุกิจอาชีวศึกษา 
- โครงการห้องบริการซ่อมไฟและอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย และอ านวยความสุขให้แก่ผู้รับบริการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
   - โครงการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกของแผนกวิชา/งาน 
 -  โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาคารสถานท่ีทดแทนของท่ีช ารุด 

- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัย  
- โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
- โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี และครุภัณฑ์ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
- โครงการจัดท าศาลาพักผ่อนให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- โครงการ Big Clesning Day 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานมีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม   

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ฯลฯ มี

สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และมีความสุขแก่ผู้รับบริการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดท าโครงการ ก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ี

เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
- โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกการบัญชี 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและ มีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการ

เรียนการสอน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัย  
- โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 ผลการประเมินตามประเด็นตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถใช้ประโ ยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท าโครงการ ดังนี้ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

- โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
- โครงการพฒันาระบบเครือข่ายในวิทยาลัยด้วยการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต  
- โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 
- โครงการพฒันาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สามารถใช้ประโยชน์จากการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

  

2.  สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี  ห้อง เรียนห้องปฏิบั ติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 

  

3. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

  

รวม 5  

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยมีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

การจัดการเรียนการสอนให้สะดวกรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ มีการตรวจสอบระบบ และติดตาม

ประเมินผลการใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศให้มากขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ 
2. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่างประเทศ 
3. จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีการปรับแผนการเรียนใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ และชุมชนในเขตพื้นท่ี 
4. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามสมรรถนะรายวิชาท่ีสอน 
5. จัดท าแผนการออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
6. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
7. โครงการจัดหา ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ช านาญการ กลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่

นักเรียน นักศึกษา 
8. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นผู้

ประสานงาน ชมรมรถไฟความเร็วสูง ครูด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง และระบบขนส่งทางราง  
9. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ เป็นผู้

ประสานงาน โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย – จีน  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน ฯลฯ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตารางรายชื่อ ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 

 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของสถาน

ประกอบการ 
โทรศัพท์ 

 
จ านวน 
(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

1 อู่เจริญพันธ์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0898414171 4 1.นายกฤษดา  แสงผุย 
2.นายจักรพรรดิ ศรีดารา 
3.นางสาวกฤษฎาภรณ์ มั่นยืน 
4.นางสาวจันจิรา ช่ืนพิบูลย์ 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 ช่างนัฐดอนเปอืย  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0986180725 1 1.นายชัยวัฒน์ ดวงโพธิพ์ิมพ ์ ช่างยนต์ 
 

3 อู่วัฒนะเซอร์วิส  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

0843239249 3 1.นายณัฐนันท์ หงษ์สุดตา 
2.นายรพีพล นนตา 
3.นายเบญจรงค์ คงเจริญ 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

4 บริษทั สตางค์ 2513 จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

- 2 1.นายธีรพัฒน์ มั่งสมบัตร 
2.นายยุทธภูมิ มูลฉลู 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
 

5 บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ 
จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0432775317/ 
0811178851 

2 1.นายพิชัย สิลาไกร 
2.นายภูมินทร์ ดีแป้น 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
 

6 โอวเปงฮง จ ากัด 
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

043262286 3 1.นายวีนัส พอลาดรัมย์ 
2.นายเอกพันธ์ ศิริเทพ 
3.นายวีรชัย สมวงศ์ 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

7 คูโบต้าสหยนตบ์้านไผ่จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

043273144/ 
0864581988 

1 1.นายอดิศร ตรีศรี ช่างยนต์ 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ 

โทรศัพท์ 
 

จ านวน 
(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

8 วัชระการช่าง  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0869790070 1 1.นายพงศ์พิสุทธ์ ร้อยมณี ช่างยนต์ 
 

9 อู่วิชัยยนต์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0868524769 1 1.นายจักรพันธ์ นนตา ช่างยนต์ 
 

10 บริษัทไซเคิลสเตเซอร์วิส
จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10280 

0896999863 1 1.นายธีรพงศ์ ชาติวงษ์ ช่างยนต์ 
 

11 บริษัท มีชัย 2007 ขนส่ง
จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.โนนศิลา  
จ.ขอนแก่น 40110 

043281084 2 1.นายสรศักด์ิ สมสอง 
2.นายศักดิ์นรินทร์ โคยะบุตร 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

 

12 อู่ศิริการช่าง  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

0880688790 1 1.นายสหภาพ เงียวชัยภูมิ ช่างยนต์ 
 

13 ประเสริฐการช่าง  
ท่ีอยู่ อ.เปือยน้อย  
จ.ขอนแก่น 40110 

0981935611 2 1.นายอนุชา จันสีลา 
2.นายธนายุทธ ชัยปัดชา 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

 
14 PK เจริญยนต์  

ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0626501705 1 1.นายธนกรณ์ เอกวงษ ์ ช่างยนต์ 
 

15 บริษัท ฟู้ดแพชช้ัน จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0921465351 10 1.นางสาวชวัลลักษณ์ พังทุย 
2.นางสาวดวงยี่หวา เพชรแสน 
3.นางสาวพิมพ์สุดา วงษ์ละคร 
4.นางสาวศุภลักษณ์ สีลา 
5.นางสาวสนธญา สาระบุญ 
6.นางสาวสุพัฒตรา ปะติตังโค 
7.นางสาวสุภาภรณ์ ผิวใส 
8.นางสาวอาทิตยา นาเพ็ชร 
9.นางสาวอทิตยา ศรีสุวอ 
10.นางสาวพิมพ์นภา เหมธร 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบญัชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๕๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ 

โทรศัพท์ 
 

จ านวน 
(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

16 บริษัท เกียรติสินโฮลเซล 
จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

043272578/ 
043275188 

3 1.นางสาวฐิติมา แผงดัน 
 2.นางสาวรสสุคนธ์ ศรีครซ้าย 
3.นางสาวลินดา ดลผาด 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

17 บริษัท ภัทรพรพล  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0933292714 3 1.นายศตวรรษ หาโกสีย์ 
2.นางสาวเจนจิรา แก้วเมืองน้อย 
3.นางสาวจารุวรรณ์ แย้มศรี 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

18 บริษัท แมคไทย จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.เขตปทุมวัน  
จ.กรุงเทพฯ 10330 
 
 
 
 
 

026964900 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาวสมปรารถนา เฉลิมวงษ์ 
2.นางสาวนันทวัน วรุณศร ี
3.นางสาวจันทร์นิภา เลขนอก 
4.นางสาวจิรติกาล วงค าบ่อ 
5.นางสาวทิตยา อันโยธา 
6.นายธนวัฒน์ โนนทิง 
7.นางสาวธนาภรณ์ สมบูรณ์ 
8.นางสาวรุ่งฤดี แพงวิเศษ 
9.นางสาววราพร กันนุฬา 
10.นางสาวสิริลักษณ์ ศรีพันดร 
11.นางสาวหฤทัย ดวงท้าวเศษ 
12.นางสาวอภิญญา สุดสอาด 
13.นางสาวอารยา ธรรมแสง 
14.นายเชิดเกียรติ สายโอให้ 
15.นางสาวพรฤดี บรรยง 
16.นางสาวปรียานุช จันทุม 

การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 บ้านขนมคุณภัทรา  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0895694394 2 1.นางสาววิชุดา วงษ์กันหา 
2.นายตะวัน สันชิต 

การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

20 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043272129 10 1.นายพุฒิไกร ชาแท่น 
2.นางสาวสกาวทิพย์ สันร้าย 
3.นางสาวสุภาพร ขุ่มด้วง 
4.นายอัครพล สุรประภาพิชย์ 
5.นายปริยญา เสมอใจ 
6.นายศราวุฒิ สุราภา 
7.นายพิทักษ์พงษ์ ส่ิวไทยสง 
8.นายสุรวุฒิ สีเนย์ 
*ย้ายจากร้านธงชัยแอร์ อ.บ้านไผ่  

การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ 

โทรศัพท์ 
 

จ านวน 
(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

    จ.ขอนแก่น 40110 
9.นางสาวศิลาณี เงาะเศษ 
*ศูนย์บริการลูกค้าบิ๊กซีซุปเปอร์  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
10.นางสาวสุชญา กุลวิกรัย 
*ศูนย์บริการลูกค้าบิ๊กซีซุปเปอร์  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 

 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

21 บริษัท กฎหมายสุกใส จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.สะพานสูง  
จ.กรุงเทพฯ 10250 

0870902065 1 1.นางสาวกุลสตรี สร้อยเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

22 บจก.โนวาพร้ินเท็กซ์ 
นิคมฯ บางปู  
ท่ีอยู่ อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10280 

027092949 1 1.นางสาวจารุวรรณ์ บุญสินทร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

23 ศูนย์การศึกษา  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043272734 2 1.นายจีรศักด์ิ อุทรศรี 
2.นางสาวกัญญารัตน์ มาตย์จินดา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

24 ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

 2 1.นายธนสิน สถาพรเพ็ญชาติ 
2.นางสาวนรินทร วงระคร 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

25 บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์  
ท่ีอยู่ อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

0931342521 3 1.นางสาวนิรชา เทเพล 
2.นางสาววิภาพร คุสุวรรณ 
3.นางสาวขวัญชนก สดจริง 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26 ปตท.อัมรินทร์ (เซเว่น)  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0910026395 1 1.นางสาวพัชรา พิมบัง 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27 สตางค์มือถือ  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043272560 1 1.นางสาวรัชนีกร สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

28 สวัสด์ิอลูมินั่ม  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043274512 2 1.นางสาวศศิธร สุทธิประภา 
2.นางสาวอารดา พิมพ์สอน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043454200 1 1.นางสาวเกศวลี สบันชม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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30 บริษัท พี.อี.อิเลคทริค 
แอร์ จ ากัด  
ท่ีอยู่ ต.ท่าพระ อ.มือง 
จ.ขอนแก่น 

0810544506 2 1.นายวีรพงษ์ สมีดี 
*ย้ายจากบริษัท ซ.ีเอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
2.ศิริชัย สุทธิ 
*ย้ายจากบริษัท ซี.เอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด อ.บางกะปิ  
จ.กรุงเทพฯ 10240 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

31 C.T.Supersales&Servi
ceLTD.Part  
ท่ีอยู่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

0869092250/ 
0853140169 

2 1.นางสาวพลอยนภา แสนศรี 
2.นางสาววิรัตน์ดา พานนนท์ 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

32 ส านักงานบริการลูกค้า 
กสท  
ท่ีอยู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40110 

043272091, 
043241560 

2 1.นายชินกร สังฆจันทร ์
2.นายธนาพล พลสิมา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

33 ศิริพรรณอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043374198 1 1.นายธนากร สงห์บรบือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

34 ร้านธงชัยแอร์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0851278340 3 1.นายนวพล พันวนั 
2.นายภิญโญ เทินไพร 
3.นายเสกสรร ทิทา 
*ย้ายจากบ้านไผ่การไฟฟ้า  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

35 ศูนย์บริการลูกค้าบิ๊กซี
ซุปเปอร์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0828444239 3 1.นางสาวนันทิยา บรรเทา 
2.นายจักรพันธ์ สุดตา 
*ย้ายจากบริษัท ซี.เอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด อ.บางกะปิ  
จ.กรุงเทพฯ 10240 
3.นายธีระวฒัน์ นามจ าปา 
*ย้ายจากบริษัท ซี.เอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด อ.บางกะปิ  
จ.กรุงเทพฯ 10240 
 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
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ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

36 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด 
ท่ีอยู่ อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 30000 

044212080 1 1.นายสุวัฒนา ทับสุขา 
*ย้ายจากบริษัทเนเด็ค(ประเทศไทย) 
จ ากัด อ.เมืองนครราชศรีมา 
จ.นครราชศรีมา 30000 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

37 ร้านช่างจอ่ย 
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0828444239 1 1.นายอนิรุต แย้มสี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

38 บ้านไผ่การไฟฟ้า  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

044212905 1 1.นายอ าพล ขันสีโพธิ์ 
 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

39 ร้านช่างหมุนโทรทัศน์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043275026 1 1.นายเจตริน โยเหลา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

40 ภิสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ 99  
ท่ีอยู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40110 

0831471409 1 1.นายอนุชา สีพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

41 ร้านเอ็ก-คอมมูล่า  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0905930658 2 1.นายกฤตพัส กุลวิกรัย 
2.นายศราวิน เขียวกลม 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

42 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0898614657 1 1.นายกิตติญา พรมวงษา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

43 อดัมส์อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด  
ท่ีอยู่ ต.แคนเหนือ  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0872138064 
 

1 1.นายชีพชนก ค าสิงค์ 
*ย้ายจากบริษัท ซี.เอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด อ.บางกะปิ  
จ.กรุงเทพฯ 10240 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

44 บริษัท เป่ยต้าฮวงชเจริญ
จ ากัด  
ท่ีอยู่ อ.กุดรัง  
จ.มหาสารคาม 44130 

0437361199 2 1.นายชาคริต นาควรินทร์ 
2.นายกฤษฎา นามโครต 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

45 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดนศิลา 
ท่ีอยู่ อ.โนนศิลา  
จ.ขอนแก่น 40110 

0815742299 1 1.นายณัฐพงษ์ รัตนวงศ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
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(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

46 โรงแรมไฮเวย์  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

0818733362 2 1.นายพิพัฒน์พล ศรีพันดร 
2.นายสันติ แสนเสนา 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

47 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไผ่ (อบต.)  
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043454050 2 1.นายวัชรินทร์ อัศวชีวิน 
2.นายอิทธิพล คอนทวน 
*ย้ายจากบริษัทเนเด็ค(ประเทศไทย) 
จ ากัด อ.เมืองนครราชศรีมา 
จ.นครราชศรีมา 30000 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

48 บริษัท พานาโซนิค  
ท่ีอยู่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
40110 

0933292639 1 1.นายสุนทร สีหานนท์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

49 องค์การบริหารส่วนต าบล
ภูเหล็ก 
ท่ีอยู่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

- 1 1.พงษ์สุธา ค่าเจริญ 
*ย้ายจากบริษัท ซี.เอสลิงค์คอมมู
เนเคช่ันจ ากัด อ.บางกะป ิ
 จ.กรุงเทพฯ 10240 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

50 Wuhan Railway 
Vocational College of 
Technology  
มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- 19 1.นายพงศธร  อ่อนชัยภูมิ 
2.นายณัชพล  กันนารัตน์ 
3.นายอานนท์  ชัยหงษา 
4.นายธนากร  ธุระธรรม 
5.นายวชิระ  ศรีพิพัฒนะกุล 
6.นายวัชระ  มงคูลแสน 
7.นายสุทีป  มีสุขเสมอ 
8.นายภานุพงษ์  ศิริทองสุข 
9.นายจิรวัฒน์  พิลา 
10.นายโกวิทย์  ชาวสวน 
11.นายพรลิขิต  ทาหลาบ 
12.นายวิศวะ  จัทรเสนา 
13.นายเกษมสันต์  ใสสา 
14.นายนนทกานต์  สมีพันธ์ 
15.นายคมชาญ  แก้วประเสริฐ 
16.นายนิคม  รักษาบุญ 
17.นายอดิศักดิ์  มณีแฮด 
18.นายปฎิภาน  มิสตัสสะ 
19.นายจีรยุทธ  ศรีปัตะเนตร 

เครื่องกลระบบ
ขนส่งทางราง 
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“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 
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จ านวน 
(คน) 

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา 

51 Wuhan 
Communication 
College of Technolog 
มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- 6 1.นายสุริยา  พงศ์อุดมกุล 
2.นายวิษณุ   พร้อมชนะชัย 
3.น.ส.วทันยา  แกล้วกล้า 
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 ประเด็นการประเมิน 3  
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอนและได้ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันให้กับนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการจัดหา  ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ  กลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่

นักเรียน นักศึกษา 
3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่  ไ ด้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอนและได้ด าเนินงานตามโครงการ   

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชา กิจกรรม/โครงการ วิทยากร ชื่อหน่วยงาน 
ช่างยนต์ โครงการขับขี่ปลอดภัยใน

สถานศึกษา 
ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

ไฟฟ้าก าลัง บรรยาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของสถานประกอบการของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

- ส านักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแก่น 

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกงาน 

คุณสุชาติ  มิตรเจริญพันธุ ์ ผู้จัดการ อู่ เจริญพันธุ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ โครงการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการขับขีป่ลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

การบัญชี โครงการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

อาหารและ
โภชนาการ 

โครงการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

ช่างกลโรงงาน โครงการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ชุดครูฝึกขับข่ีปลอดภัย บริษัทโอวเปงฮง จ ากัด 

  
 ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยา ลัยการอา ชีพบ้านไ ผ่  ไ ด้รั บความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน  สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน  
ไม่เกิน 100 คน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่  ไ ด้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน 

รายนามผู้สนับสนนุทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ใบเสร็จเล่มที ่

1 คุณปรีชา  มุกน าพร มูลนิธิชาวบ้านไผ่เพื่อการศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

4,000 ง69917/14 

2 คุณแม่วิภาพร  ฉัตรวนิชเสถียร (โรงแรมอินภาวา) 3,000 ง69917/15 
3 ดร.ธรรมโชติ  มหาปิติ (ร้านขนมคุณภัทรา) คุณกฤษณภัทร มหาปิติ 3,000 ง69917/16 
4 คุณนริศร  จรรยานิทัศน (บริษัท เกียรติสินโฮเซล) 1,000 ง69917/18 
5 คุณอนุวัตร ปวีณาภรณ์  (ห้องภาพลัคน์) 1,000 ง69917/24 
7 ดร.วรวิทย ์ตันฑนะเทวินทร์ (คณะกรรมการวิทยาลัยฯ) 2,000 ง69917/19 
8 ดร.สหชาติ  ทันที  (คณะกรรมการวิทยาลัยฯ) 2,000 ง69917/21 
9 คุณสุชาติ  กุลจนะพงศ์พันธ์ (ร้านบ้านไผ่ ย่งเซ้ง) 2,000 ง69917/20 

10 ผอ.ปราณี  ราชแสนเมือง (ผอ.ศูนย์การเรียนรู้บ้านไผ่ ม.ราชภัฏชัยภูมิ) 1,000 ง69917/26 
11 ดร.พงษ์ศักดิ์  ต้ังวานิชกพงศ์ 3,000 ง69918/1 
12 นายปรัชญา  ผิวผาง 3,000 ง69918/2 
13 นายไพทูรย์  ผิวผาง 4,000 ง69918/3 
14 นายทัศนะ  ศรีเฮงไพบูลย์ 500 ง69918/4 
15 คุณจ านงค์  แน่นอุดร / ครูวัชราภรณ์  แน่นอุดร 10,000 ง69917/13 
16 ร้านพลน าชัยกสิกิจ 2,000 ง69917/22 

17 คุณหทัยภัทร พาหะนิชย์ (บ. มีสทีนบัตเตอร์เวย์ประเทศไทย จ ากัด) 3,000 ง69917/18 
18 สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ 2,000 ง69917/26 
19 นายแพทย์ประยูร  โกวิทย์ (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่)  2,000 ง69917/23 
20 คุณลัดดา  ปรุงค ามา 500 ง66917/26 
21 ว่าท่ี ร.ต.จรรยา พาบุ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 1,000 ง69917/28 
22 นายสมจิตร  วรศักดิ์ รองผู้อ านวยการ 500 ง69917/33 
23 นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการ 1,000 ง69917/29 
24 นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผู้อ านวยการ 500 ง69917/34 
25 นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา รองผู้อ านวยการ 500 ง69918/32 
26 ครูปิยะกัญญา  กองศร ี 500 ง69917/36 
27 ครูพรพิมล  จันทวรรณ 1,000 ง69917/30 
28 ครูวัชราภรณ ์ แน่นอุดร 10,000  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ใบเสร็จเล่มที ่
29 ครูธรรมปพน  เกษนอก 200 ง69918/11 
30 ครูฌามาดา  จันดาอาจ 500 ง69917/35 
31 ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว 200 ง69918/19 
32 ครูรัฐพงษ์  มหาชานนท์ 100 ง69918/20 
33 ครูสุรัตน์  แก้วพล 250 ง69917/41 
34 ครูผาง  ขอสูงเนิน 200 ง69917/44 
35 ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ 500 ง69917/38 
36 ครูสิรินทร  เขียนสีอ่อน 500 ง69917/39 
37 ครูนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ 200 ง69917/45 
38 ครูทิวา  โคตค า 500 ง69917/37 
39 ครูปิยะณัฐ  ผิวขม 500 ง69918/5 
40 ครูพิศิษฐ์  นาละคร 300 ง69918/14 
41 ครูกิตกรณ์  วงชารี 200 ง69917/47 
42 ครูกฤษณะ  สุภารมย์ 200 ง69917/48 
43 ครูชัยรัตน์  อันสนธิ์ 300 ง69918/6 
44 ครูสกฤตยา  แสนตรง 300 ง69917/40 
45 ครูณรงค์ชัย  โพนงาม 300 ง69918/13 
46 ครูจักรสินธุ์  ทราศรี 200 ง69918/18 
47 ครูธงชัย  บุญยะบุตร 200 ง69918/17 
48 ครูณภัทรภัค  มุระดา 200 ง69918/12 
49 ครูอาภาพร เจริญสว่าง 1,000 ง69917/31 
50 ครูกิติกรณ์  เงินบุตรโคตร 100 ง69917/50 
51 ครูธวัชชัย  เกษลา 200 ง69918/15 
52 ครูสุริยัน  สายเมฆ 200 ง69917/43 
53 ครูสุมารินทร์  มานาง 200 ง69918/23 
54 ครูวุฒินันท์  พิมพ์มีธีรวัตร 200 ง69918/21 
55 ครูวาสนา  พิทักษ์ 300 ง69918/7 
56 ครูนงพงา  ศรีธรราษฎร ์ 200 ง69918/27 
57 ครูวัชรินทร์ เสนาฤทธิ์ 300 ง69918/9 
58 ครูภคมน   มณีนพ 100 ง69918/28 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ใบเสร็จเล่มที ่
59 ครูชูชาติ  เกษแก้ว 200 ง69918/16 
60 ครูวุฒิมาศ  นาพรม 200 ง69917/46 
61 ครูณัฐพล  อรัญวารี 200 ง69917/49 
62 ครูชาคริต  นามคุณ 200 ง69918/8 
63 ครูอาจณรงค์  พลค้อ 200 ง69918/25 
64 ครูยุทธนา  โยธามาตย์ 200 ง69917/42 
65 ครูนิติพร  ไพศาล 200 ง69918/24 
66 ครูสุนทรี  ป่าเกลือ 100 ง69918/26 
67 ครูฐิติพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล 100 ง69918/22 
68 คุณอรนิชา  เงาะเศษ 200 ง69918/10 
69 คุณวิลาสินี  เพียสมผล 200 ง69918/32 
70 คุณฤทัยรัตน์  ฟุงสูงเนิน 200 ง69918/33 
71 คุณณัฐณิชา  มาซา 200 ง69918/35 
72 คุณธนิษฐา  เพียรสมผล 200 ง68818/36 
73 คุณทัพพสาร  บุญส่ง 300 ง69918/34 
74 คุณชลลดา นาควรินทร์ 100 ง69918/38 
75 คุณพิมพ์ยาพร  สีน้อยขาว 100 ง69918/39 
76 คุณนรินรันตน์  กุลสุวรรณ 100 ง69918/40 
77 คุณพรพรรณ  ท่าเลิศ 100 ง69918/41 
78 คุณวนิดา  มั่นยืน 100 ง69918/43 
79 คุณภควดี  ขอสูงเนิน 200 ง69918/31 
80 นางสาวนงลักษณ์  ภักดี  100 ง69918/42 
81 นายธวิช  ตัณฑนะเทวินทร์ 100 ง69918/37 
82 Mr.Suraj  Mishra 100 ง69918/29 
83 Miss.Madhu Maya Limbu 100 ง69918/30 
84 นายณรงค์ศักดิ์  ปลัดลม 20 ง69918/44 
85 นายภราดร  เถือกค า 50 ง69918/45 
86 นายเด่นชัย  พานแผ้ว 20 ง69918/47 
87 นางสาวนงลักษ์  สุดแล้ว 20 ง69918/48 
88 นายกรวิชญ์  บุส าโรง 20  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๖๙ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ใบเสร็จเล่มที ่
89 นายประวิทย์  ตระกูลนิตย์ 40 ง69918/46 

 ทุนต่อเนื่องจนถึง ปริญญาตรี   
90 มูลนิธิ SCG จ านวน 9  ทุน  ทุนละ 20,000 บาท ต่อ ปี 180,000  
91 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  30,000  บาท  ต่อ  ปี 30,000  
92 ทุนยุวพัฒน์ 15,000  บาท  ต่อ  ปี 15,000  

 ทุนเรียนต่างประเทศ   
93 ทุนการศึกษาจากสภาการศึกษามณฑลHubei จ านวน 25 ทุน  

ทุนละ 30,000 บาท 
750,000  

 รวม 1,051,820  
  
 ประเด็นการประเมิน 5  
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่  ไ ด้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่  ไ ด้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน 3 รายการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 

ตารางความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 

ท่ี ชื่อ – หน่วยงาน สิ่งที่มอบ 
1 บริษัท ห้างโอวเปงฮง จ ากัด ชุดฝึกเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 
2 บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ทุนการศึกษา 
3 โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ชุดฝึกเครื่องยนต์ เกียร์ เครื่องล่าง 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๗๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพือ่การบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

  

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

  

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 
1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 

  

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

  

รวม 5  

  
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 

ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และได้มีการมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นประจ าทุกป ี

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรมีการด าเนินงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา ให้ให้มี
ความหลากหลาย และมากขึ้นกว่าเดิม 
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 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. จัดท าโครงการความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
2. แสวงหาโอกาสในการท าความร่วมมือ และขอทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักสูตรด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปผลการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชาปีการศึกษา  2560 
ท่ี ชื่อ-สกุล ส่งแผนครบ ไม่ส่งแผน หมายเหตุ 
1 นายกฤษณะ  สุภารมย์    
2 นายธรรมปพน  เกษนอก    
3 นางฌามาดา  จันดาอาจ    
4 นายณรงค์ชัย  โพนงาม    
5 นายกิตกรณ์  วงชารี    
6 นางพรพิมล  จันทวรรณ    
7 นางสาวปิยะกัญญา  กองศรี    
8 นายศุภชัย  แสงบัวท้าว    
9 ว่าท่ี รท.ณภัทรภัค  มุระดา    

10 นายชัยรัตน์  อันสนธิ์    
11 นางสิรินทร  เขียนสีอ่อน    
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ท่ี ชื่อ-สกุล ส่งแผนครบ ไม่ส่งแผน หมายเหตุ 
12 นายสุริยัน  สายเมฆ    
13 นายพิศิษฐ์  นาละคร    
14 นางสาววัชราภรณ์  แน่นอุดร    
15 นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ    
16 นายสุรัตน์  แก้วพล    
17 นายปิยะณัฐ  ผิวขม    
18 นายธงชัย  บุญยะบุตร    
19 นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง    
20 นางสาวนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์    
21 นายจักรสินธุ์  ทราศรี    
22 นายชูชาติ  เกษแก้ว    
23 นายวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์    
24 นายธวัชชัย  เกษลา    
25 นายณัฐพล  อรัญญวาร ี    
26 นายทิวา  โคตค า    
27 นายกิติภรณ์  เงินบุตรโคตร    
28 นายผาง  ขอสูงเนิน    
29 ว่าท่ี ร.ต.ชาคริต  นามคุณ    
30 นางสกฤตยา  แสนตรง    
31 นายยุทธนา  โยธามาตย์    
32 นางสาววุฒิมาศ  นาพรม    
33 นางสาวนิติพร  ไพศาล    
34 นางสาววาสนา  พิทักษ์      
35 นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ    
36 นายรัฐพงษ์  มหาชานนท์    
37 นางสาวสุนทรี  ป่าเกลือ    
38 นายฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล    
39 นางสาวรัชดาวรรณ  มาโยง    
40 นายเกียรติภูมิ  ซุยโล้น    
41 นางสาวพัชรียา  บุตรสาธรรม    
42 นางสาวสุพิกา  แทนคอน    
43 นางสาวสพัชญ์สนันท์   แก้วเนตร   มาท างานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 
44 นางสาวรัชฎาภร  ไชยประสิทธิ์   มาท างานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
45 Miss Madhu Maya Limbu    
46 Mr.Suraj  Mishara    
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ท่ี ชื่อ-สกุล ส่งแผนครบ ไม่ส่งแผน หมายเหตุ 
47 Miss Feng Lili     

 รวม 45  คน 2  คน - 

 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน โดยมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. มีแผนงานติดตามการจัดท า และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. มีแผนงานจัดส่งบันทึกหลังการสอน 
3. มีแผนการนิเทศการสอน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอนส่งบันทึก

หลังการสอนตามก าหนด 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้ครูทุกคนส่งสมุดประเมินผลการเรียนทุกวัน
ท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนเพื่อติดตาม การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตามโครงการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูทุกคนส่งสมุดประเมินผลทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนเพื่อติดตามการวัดผลประเมินตามสภาพ

จริงตามโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 
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 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู

ทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ดังนี้ 
1. ครูทุกคนต้องได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. รายการนิเทศการสอนมีการจัดท ารายงานการนิเทศการสอนต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูทุกคนต้องได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลแนะน าในการนิเทศไป

ใช้พัฒนาการสอนต่อไป 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ

สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือ
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูทุกคนสามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือท า

การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
และรายงานสรุปผล เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 
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ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

  

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

  

รวม 5  

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือ
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ควรจัดท าโครงการอบรมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่  

ครูใหม่ๆ ทุกปีการศึกษา 
2. ควรจัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามเพื่อกระตุ้นให้ครูท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรจัดท าแผนพัฒนาครู ด้านวิชาการ ได้แก่ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม  

ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 

3 ปี ครบ ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูได้ศึกษา และส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2. ครูได้พัฒนารายวิชาหรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
5. มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ ทุกสาขางานท่ี

จัดการเรียนการสอน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (    ) ไม่ผ่าน 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๗๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 
จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
น าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

  

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 
3 ปี ครบ ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  

รวม 5  
   
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครู ได้ศึกษา และส ารวจข้อมูลความ

ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยครูได้พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรจัดให้ครูได้มีการพัฒนา  ทุกรายวิชาท่ีสอน  และพัฒนารายวิชาท่ีสอน

ร่วมกับสถานประกอบการร่วมกันอย่างน้อย 2 ปี ต่อครั้ง 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรมีการทบทวนและจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี

การศึกษาต่อ 1  ครั้ง 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่ ไ ด้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมดดังนี้ 

ระดับ/สาขางาน 

สถานภาพ 

1 2 3 

รวม 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
86 
22 
40 
27 
25 
67 
267 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
30 
29 
18 
18 
24 
37 
156 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
48 
29 
- 

29 
27 
60 
193 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
164 
80 
58 
74 
76 
164 
616 

 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่ง
ทางราง 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
- สาขาวิชาบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
ระบบขนส่งทางราง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 
รวม 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15 
6 
 

11 
6 
 

17 
30 
22 
11 
19 

137 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
39 
- 
 

31 
- 
 

23 
29 
39 
13 
38 

212 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
54 
6 
 

42 
6 
 

40 
59 
61 
24 
57 
349 

รวมทั้งหมด 267 137 - 156 212 - 193 - - 965 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ ผ่ ไ ด้ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
965  คน  นักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี ท้ังหมดจ านวน 349 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.16 ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด   

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน  

  
 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถาน ศึกษา ส่ง เสริ ม  สนับสนุน  ก ากั บ ดูแลให้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ ฝึกประ สบการณ์ ทักษะวิชา ชีพ ใน  
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศกไ์ปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน

โดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนเพื่อก ากับดูแล และคอยให้ค าปรึกษา 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

 ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 
2. โครงการจัดท าโครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
3. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. โครงการประกวดแผนธุรกิจ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ
ท้ังหมด 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดโดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

- โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.  และปวส. 
ตารางสรุปผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา  2560 

ท่ี ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตร 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 
หมาย
เหตุ ทั้งหมด เข้า

สอบ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
1 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ปวช.56 20 19 19 - 100  
  ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.56 19 15 15 - 100  
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ปวช. 56 18 14 14 - 100  
 อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ ปวส.57 26 17 17 - 100  
  เครื่องกลไฟฟ้า ปวส.57 20 13 13 - 100  
  อิเล็กทรอนิกส์ฯ                                         ปวส.57 19 16 16 - 100  

 

ท่ี ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตร 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 
หมาย
เหตุ ทั้งหมด เข้า

สอบ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
2 พณิชกรรม การบัญชี ปวช.56 13 15 15 - 100  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 56 44 38 38 - 100  
 บริหารธุรกิจ การบัญชี ปวส.57 28 21 21 - 100  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.57 26 23 23 - 100  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 

ท่ี ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตร 
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละ 
หมาย
เหตุ 

ท้ังหมด เข้า
สอบ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 เทคโนโลยี 
สารเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.57 8 8 8 - 100  

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการ
เข้ารับการประเมินครั้งแรก ร้อยละ 100  ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

  
ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ  
5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับ 71 คน ร้อยละ 7.35 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางแสดงผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม  
จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
1 น.ส.ศิริเพ็ญ โพธิ์ศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันกีฬา 

ประเภท วิ่ง 1500 เมตร หญิง 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

2 นายปิยะราช  อุดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 การแข่งขันกีฬา
มวลสากลสมัครเล่น รุ่น มิดเดิลเวท 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ มวลสากลสมัครเล่น รุ่นน้ าหนัก
ไม่เกิน 75 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ร้อยเอ็ด
เกมส์” ครั้งท่ี 12 

อาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 นายทนงชัย  พลอาษา นักกีฬา มวลสากลสมัครเล่น ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ “ร้อยเอ็ดเกมส์” ครั้งท่ี 12 

อาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 นายพรชัย  พืชผักหวาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวลสากล
สมัครเล่น รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม  
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “ร้อยเอ็ดเกมส์”  
ครั้งท่ี 12 

อาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 นายพศวีร์  ระย้าเพชร รางวัลนักกีฬายอดเย่ียม ชาย การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 12  

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

6 นายชัยกมล  พนมแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
“ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และ
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 
การชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

7 นายอนุชิต  ทศพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
“ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และ
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 
การชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

8 นายจารุจิต  ศรีเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
“ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และ
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 
การชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
9 น.ส.อธิญาพร สายเมฆ รางวัล ชนะเลิศล าดับท่ี 1 เหรียญทองแดง 

ประเภทท่ี 10.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว การประกวด
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

10  น.ส.ประภัสสร  สมีดี รางวัล ชนะเลิศล าดับท่ี 1 เหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 10.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว การประกวด
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

11 น.ส.ฉัตรกมล  ตุ้มวัด รางวัล ชนะเลิศล าดับท่ี 1 เหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 10.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว การประกวด
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

12 นายพัสกร  สมอหมอบ รางวัล ชนะเลิศล าดับท่ี 1 เหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 10.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว การประกวด
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

13 นายกิตติศักดิ์  สิมสา รางวัล ชนะเลิศล าดับท่ี 1 เหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 10.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว การประกวด
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

14 นายกัณณกาย  วิลัยลาน รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
ประเภทท่ี 5.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกันภัย
ส่วนบุคคล การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

15 นายณัฐพล ดวงผุยทอง รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
ประเภทท่ี 5.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกันภัย
ส่วนบุคคล การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

16 นายชัยพจน์  ศรีสุข รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน 
ประเภทท่ี 11.1 ด้านพาหนะไฟฟ้า  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

17 นายปิยะราช  วงสมบูรณ์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน 
ประเภทท่ี 11.1 ด้านพาหนะไฟฟ้า  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
18 นายพงษ์ศิริ  ทาสี รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน 

ประเภทท่ี 11.1 ด้านพาหนะไฟฟ้า  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

19 นายชานนท์ โลเชียงสาย รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทท่ี 6.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

20 นายกิตตินันท์ จันทร์ส่อง รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทท่ี 6.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

21 นายไพรัตน์  ภูสีดิน รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทท่ี 6.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

22 นายสุราวุฒิ  สีเนย์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทท่ี 5.2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัย การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

23 นายเจตริน  โยเหลา รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทท่ี 5.2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัย การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

24 นายรัฐศาสตร์  สายรัตน์ รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การป้องกันภัยส่วนบุคคล การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

25 นายสุทธิพงษ์  สุทธิ รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การป้องกันภัยส่วนบุคคล การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

26 นายพิชิต  ปานา รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5.1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การป้องกันภัยส่วนบุคคล การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

27 นายอภิศักดิ์  หาญสูตร รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

28 นายอนุรักษ์  น้อยต าแย รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
29 นายฐิติชนม์  สายค าดี รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสุดยอด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

30 นายภูวนาท  ขุนบาล รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

31 นายอภิชัย  สมออน รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

32 น.ส.สุริวิภา  แก้งค า รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

33 น.ส.ชไมพร  โมคศิริ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

34 น.ส.ขวัญฤทัย ท้าวมะกรี รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

35 นายธีรพัฒน์  กุลวงษ์ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

36 นายศราวิทย์  ทองเนื้อ
แปด 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

37 นายโชคชัย  พรหมภักดี รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

38 น.ส.กนกพร  วงฮาด รางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

39 น.ส.กัญญารัตน์ แสงหาร รางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

40 น.ส.ไอลัดดา  สุทธารัตน์ รางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7.1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
41 นายณัฐพงษ์  รัตนวงษ์ ได้รางวัล ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน

การประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

42 นายกิตติยา  พรมวงษา ได้รางวัล ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

43 นายสุนทร  สีหานนท์ ได้รางวัล ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

44 นายเอกราช  สุ่มกล่ า ได้รางวัล ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

45 นายไพวัลย์  ดีแป้น ได้รางวัล ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.2 ด้านเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ การประกวดสุดยอดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

46 นายวิทยา  ลือหาร ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

47 นายไพวัลย์  ดีแป้น ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

48 น.ส.อินทรานุช  มาชัย ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๘๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
49 นายฉัตรมงคล  เช้ือรบ ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ

หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

50 น.ส.ขนิษฐา  สีสมัย ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

51 น.ส.พจนา สมอหมอบ ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

52 น.ส.ดารินทร์  เข็มแก้ว
มาลี 

ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

53 น.ส.พิมลวรรณ  แปน้อย ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

54 น.ส.ปวันรัตน์  รินสมบัติ ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

55 น.ส.บัวตอง  สูงล้น ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 
56 น.ส.อินธุอร  เปการี ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ

หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

57 นายอลงกรณ์  จ าปามา ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

58 นายปิยะราช  วงสมบูรณ์ ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

59 นายวายุ  ภูลาด ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

60 น.ส.รสรินทร์  จารยุ้ย ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

61 นายทวี  ลามพัด ประกาศเกียรตคุิณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 
 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล/ เกียรติคุณ จากหน่วยงาน 

62 นายสิราวิชญ์  ชาตะ
วราหะ 

ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

63 นายธนะศักดิ์  สาต้ือ ประกาศเกียรติคุณเปน็ผู้ท่ีได้บริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านไผ่ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

64 นายสิทธิศักดิ์  ขอน
ประเสริฐ 

อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ 

65 นายภานุวัตร  ดีใจ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ 
66 นายอภินันท์  เห็มพิระ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ 
67 นายศุภกร  เปตานัง อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ 
68 นายสิทธิศักดิ์  ขอน

ประเสริฐ 
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

69 นายภานุวัตร  ดีใจ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
70 นายอภินันท์  เห็มพิระ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
71 นายศุภกร  เปตานัง อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

รวม  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.35  ของนักเรียน นักศึกษา 965 คน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
(  ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษา จัดการ ศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิ การ  
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  
โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
โครงการท้ังหมด 

  

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมี
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

  

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

  

รวม 5  
  

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ท้ังในและต่างประเทศ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ

ดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน
โดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้งให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ให้ ผู้ เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ ผู้ เรียนได้รับรางวัล  
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๓ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรพัฒนาในการเขียนแผนการฝึกให้ได้สมรรถนะตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการมากขึ้น  ส่งเสริมการจัดท าโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในระดับต่างๆ ให้มากขึ้น 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรส่งเสริม สนับสนุนและหากลยุทธ์ ท่ีจะท าให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับรางวัล/เกียรติคุณ/การยกย่องจากหน่วยงานภายนอกให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ท่ีท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษาให้ความส าคัญกับการแข่งขันทักษะวิชาการ 

และวิชาชีพ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และโครงการวิทยาศาสตร์ โดยต้ังเป้าหมายให้ได้รับรางวัลในระดับภาคถึง
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๔ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่ง เสริม สนับสนุน ให้มีการ จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรมดังนี้ 

ตารางแสดงโครงการกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ท่ี ช่ือโครงการ 
การเข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

1 โครงการสวดมนต์ทุกวันศุกร์    
2 โครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
   

3 โครงการสืบสานประเพณีไทย 
(วันสงกรานต์) ประจ าปี 2560 

   

4 กิจกรรมหน้าเสาธงสงเสริมการรักชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

   

5 โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย  
(การเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  
ประจ าปีการศึกษา 2560) 

   

6 โครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

7 โครงการคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ปี 2560    
8 โครงการถวายเทียนเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา   

ประจ าปี 2560 
   

9 โครงการวันแม่แห่งชาติ     
10 โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม    
11 โครงการสง่เสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

และมารยาทไทย (พิธีไหว้ครู) 
   

12 โครงการร่วมจัดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
และของดีเมืองบ้านไผ่ ประจ าปี  2560 

   

13 กิจกรรมวันปิยะมหาราช      
14 กิจกรรมวันพ่อ  5  ธันวาคม 2560    

รวม  14  โครงการ 13 โครงการ 13 โครงการ  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๕ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมี  14  
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม 13  กิจกรรม 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

  
 ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่นอ้ยกว่า 

5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมดังนี ้
ตรารางแสดงจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ท่ี ชื่อโครงการ 
การเข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

1 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2 
โครงการ BIG CLEANING  DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

3 โครงการลูกเสือจิตอาสา    
4 โครงการธนาคารใบไม้    
5 โครงการอนุรักษ์พนัธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชด าริ    

รวม  5  โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ  

  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจ านวน 5  โครงการ และก ากับ

ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 5 กิจกรรม  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๖ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อย

กว่า 5  กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
ตรารางแสดงการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
การเข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

1 
โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

   

2 โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560    
3 โครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560    
4 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปี 2560    
5 โครงการวันสุนทรภู่    

รวม  5  โครงการ  5 โครงการ 5 โครงการ  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการจ านวน 5

โครงการ และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 5  โครงการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

 
 ประเด็นการประเมิน 4  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการโรงเรียนธนาคารร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. โครงการธนาคารขยะ 
4. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้มีรายได้ระหว่างเรียน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๗ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

5. โครงการท าดีเพื่อพ่อ 
6. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจ านวน 6  โครงการ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากกว่า 1 
กิจกรรม 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

 
 ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 
2. โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือประชาชนเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ 
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
4. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และประชาชนท่ัวไป 
5. โครงการลูกเสือจิตอาสา 
6. โครงการค่ายอาสา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน

การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จ านวน 6 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (    ) ไม่ผ่าน  

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

  ตารางสรุปประเด็นการประเมินระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

  

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้  ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

  

รวม 5  
  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

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

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ส่ง เสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ควรจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และการส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้พิ่มมากขึ้น  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๙๙ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
จัดท าโครงการด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น  

อย่างน้อย 5 กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๐๐ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภานใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดท าโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. โครงการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เป็นประจ าทุกปี 

  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๐๑ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
( ) ผ่าน  (  ) ไม่ผ่าน  

ตารางสรุปประเด็นการประเมินด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ เกณฑ์ 

มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

    

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

    

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

    

รวม 5  5  

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

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๐๒ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 จุดเด่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีการจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยการอชีพบ้านไผ่ ควรพัฒนาในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล และการจัดท าฐานข้อมูลในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของงาน/แผนกวิชา/ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย โดยให้ท าเป็นงานประจ า  
และท าให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้
ตลอดเวลา 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต้องให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการ

ตามคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเต็มท่ี 
2. ควรให้ความส าคัญ และน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายใน ไปจัดท าแผนปรับปรุง พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน  ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีท่ี 
1.1 – 4.1 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา  11 ตัวบ่งช้ี เทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
13 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ  91.42 
 ผลการประเมินตามประเด็นตามประเด็นการประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80  
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

( ) ดีมาก (    ) ดี  
(     ) พอใช้ (    ) ต้องปรับปรุง     (    ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

 จุดเด่น 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล

สารสนเทศ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 

2559 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

 / 
ไม

่พัฒ
นา

 

2559 
(ปีการศึกษา) 

2560 
(ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5  5  1  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

5 5 3 ไมพั่ฒนา 

ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

5  5 5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

5  5  5  พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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5. สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
 

5.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  

     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 5 ดีมาก 

 5.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน   12 ตัวบ่งช้ี 
 5.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน     - ตัวบ่งช้ี 
 5.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน     1 ตัวบ่งช้ี 
 5.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน     - ตัวบ่งช้ี 
 5.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน     1 ตัวบ่งช้ี 
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์  

และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 

 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม 
และสง่างาม และจะต้องพัฒนาระบบการติดตามให้สามารถติดตาม เก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของทุกภาคส่วน
ใหส้ะดวกต่อการตอบกลับและสามารถติดต่อได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และต้องพัฒนาการจัดวางระบบการ
ดูแลนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การติดตามซ่อมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนจบตามเกณฑ์ และค่าเฉล่ียของผู
ส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภานในการอาชีวศึกษา) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เห็นถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยท าให้เป็นงานประจ าของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
          (เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

1.  ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และบรรจุเรื่องงานประกันคุณภาพไว้ในล าดับต้นๆ 
2.  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
3.  จัดท าแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย

การอาชีพบ้านไผ่ให้ชัดเจน 
4.  ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
5.  ก าหนดเป้าหมายในการรักษาระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับดีมาก 

 
 



  

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หน้าที่ ๑๐๘ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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