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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2555 

ตอนที ่1  
สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

    1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง       รหสัสถานศึกษา      41100045   
ทีต่ั้ง  ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี      269      หมู่ท่ี      6      ถนน      ค  าหนองนิด      แขวง/ต าบล      ศรีสุทโธ      
         เขต/อ าเภอ      บา้นดุง      จงัหวดั      อุดรธานี      รหสัไปรษณีย ์     41190 
         โทรศพัท ์     0 – 4227 – 1619,  0 – 4227 – 1655      โทรสาร      0 – 4227 – 1657  

        E-mail  bctc mail @ g mail.com  Website  www. bctc. ac. th 
         เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต   3 /ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั  อุดรธานี 

สังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       2. ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

    2.1  สภาพเศรษฐกจิ                                                                                     
          2.1.1 จ านวนธนาคาร อ าเภอบา้นดุง มีธนาคารท่ีให้บริการรับฝากเงิน และใหบ้ริการดา้น  
                   สินเช่ือ  มีจ านวน 4 ธนาคาร โดยแยกเป็น 

                                (1)  ธนาคารของรัฐ จ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย 
                                (2)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบา้นดุง   

                  (3)  ธนาคารออมสิน สาขาบา้นดุง 
        2.1.2  ธนาคารพาณิชย ์มีจ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย 
                   (1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั สาขาบา้นดุง      (2) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั สาขาบา้นดุง 

                    2.1.3 จ านวนสถานประกอบการ อ าเภอบา้นดุง ประกอบดว้ย 
                (1)  ผูป้ระกอบการเกลือสินเธาว ์     214 ราย  (2)  สถานบริการน ้ามนัขนาดใหญ่   4 แห่ง 
                (3)  ร้านจ าหน่ายทองรูปพรรณ           9 แห่ง  (4)  ร้านจ าหน่ายรถจกัรยนต ์          7  แห่ง 
                (5)  ร้านจ าหน่ายรถยนต ์(ใหม่)           2 แห่ง  (6)  ร้านจ าหน่วยรถยนต ์มือสอง    3 แห่ง 
               (7)  โรงแรม/รีสอร์ท                            4 แห่ง  (8)  สถานประกอบการรับซ้ือพืช    3  แห่ง 

                             (9)  กิจการเชิงอุตสาหกรรม                 2 แห่ง   

          2.14  อาชีพของประชากร อาชีพหลกั และอาชีพรอง   ราษฎรส่วนใหญ่ของอ าเภอบา้นดุง 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลกั โดยมีการเล้ียงสัตว ์และประมงน ้าจืดเป็นอาชีพรอง  
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           2.15  รายได้เฉลีย่ ขอ้มูล จปฐ.ปี 2554 ราษฎรอ าเภอบา้นดุงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี จ านวน 
42,023 บาท 

   2.2   ข้อมูลด้านการเกษตร 

          อ าเภอบา้นดุง มีพื้นท่ีท าการเกษตร ในปี 2554 จ านวน 327,480 ไร่ แยกเป็นท่ีนา 259,066 ไร่  ท่ี
ไร่ 20,750 ไร่ ยางพารา 15,667 ไร่ ปาลม์น ้ามนั 550 ไร่ ประกอบกิจการ   เกลือสินเธาว ์(ประเภทตาก) 1,445๕ 
ไร่ และพื้นท่ีท าการเกษตรอ่ืน ๆ  30,002  ไร่  

  2.3   ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
ในปี 2554 เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอบา้นดุง ท าการเล้ียงสัตว ์จ  านวน 11,921 ครัวเรือน 

  2.4   ประมงการประมงในอ าเภอบา้นดุง เป็นประมงน ้าจืด มีการเล้ียงปลาในกระชงั ในล าคลอง 
จ านวนไม่มากนกั ส่วนใหญ่ราษฎร จะท าประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
               2.5   ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวฒันธรรม 

                    ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม ท่ีประชาชนในอ าเภอบา้นดุงให้ความส าคญั
ประกอบดว้ย 

     1. ประเพณีวนัสารทเดือนสิบ       2. ประเพณีลอยกระทง 
     3. ประเพณีสงกรานต ์                  4. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

    2.6  ข้อมูลของผู้ปกครอง 
    1.  ผูป้กครองมีรายไดโ้ดยเฉล่ียปีละ  50,000 – 80,000  บาทต่อปี 

    2.  ผูป้กครองมีวุฒิการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง  ป. 4  -  ม.  3 

    3.  ผูป้กครองมีอาชีพโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตร  ท านา  ท าไร่  ท าสวน 

       3. ประวตัิสถานศึกษา  
      วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งและเปิดท าการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาต
จดัตั้งเลขท่ี  3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  เป็นผูรั้บใบอนุญาต  นายสินสมบติั  ปุกหุต  เป็นผูจ้ดัการ  
และนายสมาน  อินทร์พามา  เป็นครูใหญ่  โดยมีผูร่้วมก่อตั้งประกอบดว้ย  นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบติั  
ปุกหุต  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พลูศิริ  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตาม
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียน
เลขท่ี  1357  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   
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   4.  โครงสร้างการบริหารงาน                           

 

 ผู้ รับใบอนญุาต//ผู้อ านวยการ 

  ผู้แทนผู้ รับใบอนญุาต 

ผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รอง ผอ..ฝ่ายบริหาร  รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ รอง ผอ.. ฝ่ายปกครอง  รอง.ผอ. ฝ่ายธุรกการฯ  รอง.ผอ..ฝ่ายกิจการ นศ. รอง ผอ..ฝ่ายอาคารฯ
สถานท่ี 

 -งานแผน/งบประมาณ 

-งานประกนัคณุภาพฯ 

-งานโครงการพฒันา 

-งานบคุลากร 

-งานวิจยัและพฒันา 

-งานข้อมลูสารสนเทศ 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานก ากบัตดิตาม/    

 ประเมินผลรายงาน 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ 

  มอบหมาย 

 
 

-งานหลกัสตูร 

-งานแผนการสอน 

-งานจดัการเรียนฯ 

-งานนวตักรรม 
ประดิษฐ์ฯ 

-งานเฉพาะหมวดวิชา 

-งานวดัผลประเมินผล 

-งานบริการห้องสมดุ 

-งานนิเทศการเรียน 

-งานฝึกงาน/โครงการ 

-งานแนะแนว

การศกึษา/ อาชีพ 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานธุรการปกครอง 

-งานควบคมุความประพฤต ิ

  ทัง้ภายใน – นอก 

  สถานศกึษา 

-งานสืบสวนและสอบสวน 

-งานอบรมพืน้ฟแูก้ไข 

 ความประพฤตขิอง นร. 

นศ. 

-งานรักษาความปลอดภยั 

-งานนกัศกึษาวิชาทหาร 

-งานป้องกนัแก้ไขปัญหายา 
 เสพติดในสถานศกึษา 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานสารบรรณ 

-งานการเงิน/การบญัชี 

-งานวสัดคุรุภณัฑ์ 

-งานทะเบียนและสถิต ิ

-งานกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 

  การศกึษา 
-งานออกหลฐัานการศกึษา 

-งานสวดัิการครู – อาจารย์ 

  เจ้าหน้าที่/นกัการภารโรง  
  และนกัเรียนนกัศกึษา 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

-งานประชาสมัพนัธ์ 

-งานกองทนุเงินให้กู้ยืมฯ 

-งานสง่เสริมจริยธรรม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-งานอนรัุกษ์ธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

-งานสง่เสริมความสมัพนัธ์ 
  ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 

-งานกิจกรรมกีฬาสีภายใน 

  และกีฬาภายนอก 

-งานกิจกรรมพิเเศษ(ชมรม) 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

-งานอาคารสถานท ี

-งานพสัดคุรุภณัฑ์ 

-งานสหการร้านค้า 

-งานโรงอาหารและโภชนาการ 

-งานสื่อโสตทศันปูกรณ์ 

-งานบริการเอกสารต ารา 
  ประกอบการสอน 

-งานพยาบาล 

-งานยานพาหนะ 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ 

  มอบหมาย 

 
 
 
 

รอง ผอ. ฝ่ายประกนัฯคณุ รอง ผอ. ฝ่ายสง่เสริมฯ 

-งานประกนัคณุภาพ   
  ภายใน 

-งานประกนัคณุภาพ   
  ภายนอก 

--งานพฒันามาตรฐานและ 
  ตวับง่ชี ้
-งานพฒันาคณุภาพ 

  การศกึษา 
-งานการก ากดั  ติดตาม     
  ตรวจสอบและประเมินผล 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานติดตามผู้ เรียนที่มีปัญหา 
  ด้านการเรียน  ขาดเรียน ฯ 
-งานประสานงานผู้ปกครอง 
-งานประเมินผลการ 
  ด าเนินงานด้านสง่เสริม    
   การศกึษา 
-งานทนุการศกึษาและอาหาร 
  กลางวนั 

-งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ชมรมครูผู้ปกครองและศษิย์
เก่า 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั   ตามท่ีตราสารจดัตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย ประธานกรรมการ/ผูรั้บใบอนุญาต/

ผูอ้  านวยการ 
2  ปี 

2 นายสินสมบติั  ปุกหุต กรรมการ/ผูจ้ดัการ 2  ปี 
3 นายสงวน  ฮองตน้ กรรมการ/ผูแ้ทนครู 2  ปี 
4 นางสุภกัดี  วรชินา กรรมการ/ผูแ้ทนผูป้กครอง 2  ปี 
5 นายอุดร  บุรีเพีย กรรมการ/ผูท้รงทรงคุณวฒิุ 2  ปี 
6 นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย กรรมการ/ผูท้รงทรงคุณวฒิุ 2  ปี 
7 นางวภิาวดี  ไชยถา กรรมการ/ผูท้รงทรงคุณวฒิุ 2  ปี 
8 นางสุจิตรา  ปู่ หลุ่น กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 2  ปี 

  
  5.2  ผูรั้บใบอนุญาต /ผูอ้  านวยการ นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  

โทรศพัท ์ 0899448311   E- mail   Thas bctc @ hotmail.com 
วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม   สาขา   บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่  16  พฤษภาคม  2546 

 5.3   ผูจ้ดัการ  นายสินสมบติั  ปุกหุต 
     โทรศพัท ์ 081 – 9758045   E- mail    SINSOMBAT 1 @ G MAIL . COM  
     วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  บริหารการศึกษา 

        ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่   16  พฤษภาคม  2546 
 5.4  ผูอ้  านวยการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  

                          โทรศพัท ์ 0899448311   E- mail   Thas bctc @ hotmail.com 
                   วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม   สาขา   บริหารการศึกษา 
                   ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่   1  กรกฎาคม  2554 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอืน่ ๆ  

(ปีทีจั่ดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที ่10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท

บุคลากร 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วชิาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พเิ
ศษ

 

มี ไม่
ม ี

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว่
า

ปริ
ญญ

าต
รี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1  1   1   

ผู้จัดการ 1 1  1   1   

ผู้อ านวยการ 1 1  1   1   

ครู 49 47 2 20 29  5 42 2 

บุคลากร

ทางการศึกษา 
2       1 1 

บุคลากร

สนับสนุน 
3        3 

รวม 57 50 2 23 29 -- 8 43 6 

ครู หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุใหเ้ป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ หมายถึง  ครูท่ีมีสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ งานแนะแนว  งานเทคโนโลยกีารศึกษา   

                                                    งานทะเบียนวดัผล  และงานบริหารงานทัว่ไป 

บุคลากรสนบัสนุน  หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

                  และบุคลากรทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วชิาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พเิ
ศษ

 

ม ี ไม่
ม ี

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว่
าป
ริญ

ญา
ตรี

 

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาพณิชยการ 

สาขางานการบัญชี 

สาขางานการขาย 

สาขางานคอมพวิเตอร์ฯ 

สาขางานภาษาต่างประเทศ 

 

 
7 

3 

5 

4 

 

 

7 

3 

5 

4 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

5 

2 

4 

3 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

1 

0 

0 

 

 

6 

2 

2 

4 

 

 

0 

0 

0 

0 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเคร่ืองกล 

สาขางานยานยนต์ 

 

 
6      

 

 

6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 
1 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 

สาขางานพฒันาโปรแกรม 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

0 

0 

 

1 

2 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

1 

1 

 

0 

0 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาชาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์ -  

อุตสาหกรรม 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลกัสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน และช้ันปี   

(ปีทีจั่ดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

หลกัสูตร/ประเภทวชิา 
ช้ันปี รวม 

1 2 3 

ผูเ้รียนรวมทั้งสถานศึกษา     

ปวช. 348 271 448 1,067 

ปวส. 81 29 ---- 110 

ปวช.  แยกตามประเภทวชิา           
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 167 131 218 516 
- ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 181 140 230 551 
- ประเภทวชิาศิลปกรรม     
- ประเภทวชิาคหกรรม     
- ประเภทวชิาเกษตรกรรม     
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

    

รวม     

ปวส. แยกตามประเภทวชิา     
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 31 2 --- 33 
- ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 50 27 --- 77 
- ประเภทวชิาศิลปกรรม     
- ประเภทวชิาคหกรรม     
- ประเภทวชิาเกษตรกรรม     
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

    

- ประเภทวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
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8. เกยีรติประวตัิของสถานศึกษา  

  (รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  และผูเ้รียน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

ของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

สถานศึกษา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายในจากาตน้สังกดั  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  
                     ดีมาก 
ผูบ้ริหาร  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  Opec  Teacher  Award  1  ท่าน 

       ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ  กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี                 

                                 เขต  3 

       ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ  กรรมการคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

                                อุดรธานี   เขต 3 

       ไดรั้บเกียรติบตัร  “หน่ึงแสนครูดี”  จากคุรุสภา  2  ท่าน 

                 ครู      ไดรั้บเกียรติบตัร  Opec  Teacher  Award  5  ท่าน 
       ไดรั้บเกียรติบตัร  “หน่ึงแสนครูดี”  จากคุรุสภา   7   ท่าน 

    นกัเรียน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทอง  จ านวน   9    คน  

        ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน  จ านวน 10    คน 

                                 ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง จ านวน   4    คน 

        จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 

 

9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา   

2555  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดงัน้ี  

1. คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี  

และมีความสุขผูเ้รียนมีรายไดใ้นระหวา่งการศึกษา 

 2.   การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและ                    

                    เตม็ศกัยภาพ                                                                                                                                           

              3.   การพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีคุณภาพ 

              4.  การบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน                                                                                              

              5.  การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนใหเ้ป็นสังคมแห่ง                         

                   การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
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              6.  การศึกษาวจิยั สร้างเสริม สนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ของครูและผูเ้รียน  

 

(ตวัอยา่งการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ใน

ภาคผนวก) 
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ตอนที ่2  

การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทศิทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
        ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลยัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวทิยาลยั  ปัจจุบนั

น้ี  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิยชการบา้นดุง  ไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง  กบั  การจดัการศึกษาใน
ประเภทอาชีวศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขปรับปรุง  ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  
2545ไว ้ ดงัน้ี 

“ทกัษะล า้  คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่สากล” 

  1.2  วสัิยทัศน์     
        วสิัยทศัน์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

การบริหารการศึกษา   พฒันาดา้นวชิาการ  และทกัษะใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและความเป็น สากล  ส่งเสริม 
                                    กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของ 
                                    หลกัสูตรท่ีก าหนดไวทุ้ก ๆ ดา้น  เนน้การปฏิบติัจริง ไดส้มรรถนะ  และใหว้ทิยาลยั 

                      เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชม และสังคมต่อไป 
การพฒันาบุคลกิภาพ   นกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดีสง่างาม  มีความรู้ความสามารถ 

ขยนั  ซ่ือสัตย ์ อดทน  คิดเป็นท าเป็น  แกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุดว้ยผลและมีทกัษะดา้น 
การอาชีพ  เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของชุมชนสังคมและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

การพฒันาวทิยาลัย      วทิยาลยัจะพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการเปิด 
                                    ประตูเขา้สู่ประชาคมเอเซียน   และขยายระดบัการศึกษาถึงระดบัปริญญาตรีต่อไป 

  1.4 อตัลกัษณ์ 
           อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
   “แต่งกายดี  มีมารยาท” 
1.3 เอกลกัษณ์ 
           เอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 
   “บริการชุมชน” 
 
 
 

 



10 

 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์  เพื่อใหก้ารด าเนินงาน 

จดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี  (ในภาคผนวก) 
 
พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย โครงการ/

กิจกรรม 
ตวัวดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

กรอบ 
ขอบเขต การ
ด าเนินงาน 
บาทบาท 
หน้าท่ีของ
สถานศึกษา  

 ประเดน็หลกั
ในการบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

สถานศึกษามี
เป้าหมายท่ีจะ
ใช้บรรลุ
ยทุธศาสตร์
อย่างไร 

การวดั
ความส าเร็จ
ของ
เป้าประสงค์
ท่ีเป็น
รูปธรรม 

ตัวเลข 
หรือค่า
ตัวชีว้ดัท่ี
จะต้องไป
ให้ถึง 

วิธีการท่ี
สถานศึกษาจะ
ด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของ
ตัวชีว้ดั 

การวดั
ความส าเร็จ
ของโครงการ 
กิจกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม  

พนัธกิจท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ตวัช้ีวดั
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

เป้าหมาย
ของ
ยทุธศาสตร์
ท่ี 1 

โครงการท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 2 

ตวัวดัโครงการ
ท่ี 1 
 

 
 3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2555  

ช่ือสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 

งบประมาณรับ - จ่าย ระหว่างวนัที ่ 1  พ.ค.  2555  ถึง  30  เมษายน  2556 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,000,000 - เงินเดือนครู 7,220,000  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 51,000 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1.131,000  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายรายหวั
นกัเรียน 

13,457,900 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 96,000  

- เงินอุดหนุน...........  - งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 220,000  
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรีนฟรี
เรียนดี  15  ปี  

4,466,300 - งบจดัหา/พฒันาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน  วสัดุฝึก 

    - ส าหรับการจดัการเรียนการ
สอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวชิาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจดัการ
ทัว่ไป 

1,000,000 

 

580,000 

 

40,000 

 

948,850 

 

- เงินบริจาค 25,000 - งบในการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ครูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

4200,000  

- รายไดห้รือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการ
จดัการเรียนการสอน 

 - งบด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

150,000  

  - งบพฒันาบุคลากร 65,000  

  - ค่าสาธารณูปโภค 525,000  

- อ่ืนๆ  - ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 20,000  

รวมรับ 19,000,200 รวมจ่าย 11,284850  
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4. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบติั
ตามขอ้เสนอแนะ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 
เม่ือวนัท่ี  11 – 13  กุมภาพนัธ์  2552 
1.สร้างความตระหนกัใหก้บัครู  บุคลากร  เพื่อรักษาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพตามระบบ PDCA  ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  รองรับการประเมินรอบท่ี  
3 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  1  ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  7.1  ระดบัคุณภาพในการประกนัคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จดัท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน  เช่น  
เครือข่ายอาชีวศึกษา  สถานศึกษาเป้าหมายท่ีนกัเรียนจะมาเขา้ศึกษาต่อ  สมาคม
โรงเรียนเอกชนท าเป็นสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอ้สอบมาตรฐานท่ีน ามาใชค้วรน ามาวิเคราะห์  น ามาใชป้รับปรุงท าไวห้ลาย

โดยจดัท า
โครงการ/
กิจกรรมตาม
ขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
1.โครงการจดัท า
แผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
2. โครงการ
จดัท าประกนั
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 
3. โครงการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
 
 
4. โครงการ
จดัท ารายงาน
ประจ าปี 

1.  สถานศึกษามี
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาและ
จดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษา
ท่ีมุ่งคุณภาพ  
โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย  
ผูเ้รียน  ชุมชน 
สถาน
ประกอบการ  
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภาครัฐ
และเอกชน 
2.  สถานศึกษา
ไดด้ าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.  สถานศึกษา
ไดจ้ดัใหมี้การ
ติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา  และ
จดัใหมี้การ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
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ชุดเพื่อเลือกใชใ้นทุกปี  
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  1.3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 
4. ครูอาจารยทุ์กคนโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษาควรติดตามและดูแลนกัศึกษา
อยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน  ประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองตลอด  เพื่อช่วยไม่ให้
นกัเรียนออกกลางคนั  
ตรงตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  3.7  ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน   
 
 
 
 
 
 
5.  ควรติดตามความพึงพอใจของผูป้ระกอบการหรือนายจา้ง  โดยใน
แบบสอบถามท่ีครอบคลุมความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 3  ดา้น  คือ  
ดา้นวชิาการตามลกัษณะในสาขานั้น ๆ ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการท างาน  และการมีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพอยา่ง
ต่อเน่ืองทุก ปี 
ตรงตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  1.9  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา  หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
6.ควรเนน้การอบรมคุณธรรม  จริยธรรมมากข้ึน  เน่ืองจากไดรั้บขอ้เสนอแนะ
จากผูป้ระกอบการในเร่ืองความมีวนิยัของนกัเรียนโดยเฉพาะการไม่ตรงต่อ
เวลา 

5. โครงการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองจากผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 
 
โครงการจดัท า
รายงานประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  โครงการ
ทดสอบประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
4.  สถานศึกษา
ท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
 5.  สถานศึกษา
ไดจ้ดัใหมี้การ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองจากผล
กาประเมิน
คุณภาพภายใน
และผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
1.  สถานศึกษามี
การรายงานผล
การประกนั
คุณภาพภายใน
ต่อกรรมการ
สถานศึกษา
รวมทั้งสาธารณะ
ชน 
2.  สถานศึกษามี
การน าผลการ
ประเมินมาใชใ้น
การปรับปรุงการ
บริหารใหไ้ด้
มาตรฐานและ
จดัท าแผนพฒันา
คุณภาพของ
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ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  6  ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ
พลโลก 
 ตวับ่งช้ีท่ี  6.1  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  เทิดทูน
พระหากษตัริย ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  สานา  ศิลปะ  วฒันธรรม 
7.ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เครือข่าย
ใหค้รบทุกทุกแห่ง  เพื่อร่วมพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งาตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 
8.ปรับปรุงพฒันาอุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่หส้ะอาด  จดัเป็นระเบียบ  อยา่ง
เหมาะสมต่อบรรยากาศของสถานท่ีฝึกปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพ 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  3.9  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 
9.ควรท าการประเมินหรือสังเคราะห์งานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน  ซ่ึงมี
จ านวนมาก  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงวชิาการ
ของโรงเรียนให้โดดเด่นต่อไป 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  2  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.โครงการ
ปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา 
 
 
2. โครงการ
แต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาและการ
จดัใหผู้เ้รียนพบ
ครูท่ีปรึกษา 
3. โครงการจดัตั้ง
ระบบเครือข่าย
ผูป้กครอง 
4.โครงการ
ส่งเสริม
สนบัสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่
ผูเ้รียน 
5.โครงการ
ส่งเสริมผูเ้รียน
ปัญหาเลิศในแต่
ละสาขางาน 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา  
3.  สถานศึกษามี
การด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและ
มีนวตักรรมท่ี
พฒันาข้ึน  มีการ
ปฏิบติัท่ีดี  (good  
practice)  รวมทั้ง
เกิดการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนให้
สูงข้ึน 
ประสิทธิผลของ
การประกนั
คุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการ
ตามมาตรท่ี  1  
ตวับง่ช้ีท่ี  1.3  
ร้อยละของ
ผูเ้รียนท่ีผา่นการ
ประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
ในระดบัชั้น 
ปวช.3  และ 
ปวส.  คิดเป็น
ร้อยละ   70.16  
ผลการประเมิน  
อยูใ่นระดบั  ดี 
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10.ควรสนบัสนุนให้น าผลงานวจิยั  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ ของครู  นกัศึกษา  
เผยแพร่ในช่องทางรูปแบบต่าง ๆ  ใหม้ากข้ึน  เช่น  เผยแพร่ทางเวบ็ไซด ์ของ
สถานศึกษา  ส่งเขา้ประกวดน าเสนอในงานนิทรรศการในระดบัจงัหวดั  และ
ระดบัประเทศ 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  5  ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ี  5.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี  5.2  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 
11.มีการประเมิน  สรุปผล  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ทุกภาคเรียน 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  7  ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา   
ตวับ่งช้ีท่ี  7  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน   
12.จดัใหน้กัศึกษาทุกคนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
13.  ขยายผลสู่เครือข่ายชุมชนรอบนอก  เพื่อใหไ้ดรั้บบริการทางวชิาการ  
ทกัษะทางวชิาชีพเพิ่มมากข้ึน 
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  4  ดา้นการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ  
 
 
14.  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  อุปกรณ์ท่ีสามารถส่งข่าวสารขอ้มูลได้
รวดเร็ว    และทัว่ถึงครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน  เช่น   
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  3.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ของ

 
 
 
 
โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ท่ีไดง้านท า 
 
 
 
 
 
 
 
1.  โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
2.โครงการวนั
ปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนั
แม่แห่งชาติ 
4.  โครงการ
นนัทนาการและ
วชิาชีพ 
5.  โครงการ
บริจาคโลหิต/
ตรวจสุขภาพ 
6.  โครงการ
แข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 

 
 
 
1.สถานศึกษามี
การปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
ทั้งเก่าและใหม่
เพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบติั
ดา้นต่างๆ 
2.สถานศึกษามี
การแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ 
สัปดาห์ 
 
3.สถานศึกษามี
ระบบเครือข่าย
เพื่อช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
4.สถานศึกษาได้
มอบ
ทุนการศึกษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
5.สถานศึกษามี
ผูเ้รียนท่ีมีความ
เป็นเลิศในสาขา
งานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



16 

 

สถานศึกษา 
 
 
 
 

7.  โตนงการวนั
พอ่ 
8.  โครงการกีฬา
ภายใน
สถานศึกษา 
9.  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การใชแ้ละ
พฒันาหลกัสูตร
สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการจดัหา
และการใชว้สัดุ  
อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ตาม
แผนพฒันาการ

 
 
 
 
ระดบัความพึง
พอใจของสถาน 
ประกอบการท่ีมี
ต่อคุณลกัษณะท่ี
พึง 
ประสงคด์า้น
คุณธรรม 
จริยธรรม  
ดา้นสมรรถนะ
หลกั สมรรถนะ 
ทัว่ไปและ
สมรรถนะ
วชิาชีพ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา
มีมีคะแนนเฉล่ีย  
3.51 ข้ึนไป  คิด
เป็นร้อยละ 80 
ข้ึน 
ไปจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ผลการ
ประเมิน 
ระดบั ดี 
 
1.สถานศึกษามี
จ านวนโครงการ
กิจกรรมไม่นอ้ย
กวา่ 5 โครงการ/
กิจกรรม 
2. ครูและ
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จดัการศึกษา 
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
จดัหา การใช้
วสัดุ  
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 
และคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
1.โครงการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
แผนการจดัการ
เรียนรู้   ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ
และ 
การบูรณาการ 
2. โครงการให้
ครูจดัท าส่ือและ
เทคโนโลยใีน
การจดัการเรียน 
การสอน 
 
3. โครงการนิเทศ
การจดัการเรียน
การสอนและท า
การบนัทึกหลงั
สอน 
 
4. โครงการ

บุคลากรทางการ
ศึกษา  และ
ผูเ้รียนเขา้ร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 
3.  มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม     
4. มีการ
ประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก
สถานศึกษา มีผล
การประเมินเฉล่ีย  
4.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  สถานศึกษามี
การส ารวจความ
ตอ้งการพฒันา
หลกัสูตร                    
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อบรมปฏิบติัการ
ท าวจิยัและการ
ท าวจิยัของครู 
 
1.โครงการ
เผยแพร่ผลงาน
ผลงาน 
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
โครงการของ
ผูเ้รียน และครู 
ต่อสาธารณะชน 
2. โครงการน า
ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั 
โครงการไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดบัชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เช่นเดียวกบัขอ้ 
1) 

2. มีการพฒันา
หลกัสูตรร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ                                           
3. มีการทดลอง
ใชแ้ละประเมิน
หลกัสูตร  มีการ
น าหลกัสูตรท่ี
พฒันาแลว้ไปใช ้
 
 
1. สถานศึกษามี
วสัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ 
ทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 
2. สถานศึกษามี
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  4.00  
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
 
 
 
 
1.สถานศึกษาให้
ครูจดัการเรียน
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1.โครงการ
บริการวชิาการ
และวชิาชีพสู่ 
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน 
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูรั้บบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการจดัท า
ระบบขอ้มูล
สารสนเทศและ
ระบบส ารองเพื่อ
ป้องกนัการสูญ

การสอนตาม
แผนการเรียนรู้  
ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ
และ 
การบูรณาการ 
2.สถานศึกษามี
ครูด าเนินการ
จดัท าส่ือและ
เทคโนโลยกีาร
เรียนการสอน
ร้อยละ  80  ของ
รายวชิาท่ีท าการ
สอน 
3.สถานศึกษามี
การนิเทศการ
จดัการเรียนการ
สอนและครูท า
การบนัทึกหลงั
สอนร้อยละ  80  
ของรายวชิาท่ีท า
การสอน 
4.ครูแต่ละคน
จดัท าวจิยัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียน
การสอนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงรายวชิา 
1. สถานศึกษามี
การเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ25 ของผลงาน



20 

 

หาย 
2.โครงการ
พฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนั 
3.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจในการ
บริหารจดัการ
ระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 

ทั้งหมด 
 
 
2.สถานศึกษามี
การน าผลงานไป
ใช ้
ประโยชน์ระดบั
ชุมชนไม่นอ้ย
กวา่ 
ร้อยละ  5 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สถานศึกษามี
โครงการ/
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กิจกรรมบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพ  โดยครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้รียนมีส่วน
ร่วม 
2.  มีการ
ด าเนินงานในทุก
สาขางานไม่นอ้ย
กวา่  6  กิจกรรม 
3.  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน
เขา้ร่วม 
โครงการ/
กิจกรรมไม่นอ้ย
กวา่  ร้อยละ  60 
4.สถานศึกษามี
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพโดยเฉล่ีย
ร้อยละ  4.53 
 
1.สถานศึกษา
ระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ี
สมบูรณ์และ
ระบบส ารองเพื่อ
ป้องกนัการสูญ
หาย 
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2.สถานศึกษามี
การพฒันา 
ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั 
ถูกตอ้ง 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ
โดยเฉล่ีย  4.31 
 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 
เมื่อวนัที ่ 26 – 28  พฤศจิกายน  2555 

แผนการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การติดตามนกัเรียนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า  ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ  และวเิคราะห์  สังเคราะห์แบบสอบความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอสิระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 
ตัวบ่งช้ี  1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
2. ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บการ
พฒันาดา้นทกัษะท่ีจ าเป็นในวชิาชีพทุกดา้นควบคู่กบัการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในสถานประกอบการ  ใหมี้วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพ  

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีแผนกวชิา /สาขาวชิา  สาขาน  และครูท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม
ผูเ้รียน  ในการควบคุมดูแลและใหค้  าปรึกษาในการแกปั้ญญา                  ตรง

ไดจ้ดัท า
โครงการ/
กิจกรรมตาม
ขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการ
ส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ี
ประกอบอาชีพ
อิสระไดง้านท า
หรือศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีไดง้านท าใน
สถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ  
77.44 
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ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานที ่ 2  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครุภณัฑ ์ อุปกรณ์ท่ีมีอยูค่วรมีการบ ารุงรักษาตลอดเวลาและตลอดการใชง้าน 
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานที ่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพวิเตอร์ 
4. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมส่งเสริมความรัก  ความศรัทธา  ต่อสถาบนั  เช่น  
โครงการคืนสู่เหยา้  มอบเกียรติบตัรศิษยเ์ก่าดีเด่น  ตรงตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานท่ี  6  ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ
พลโลก 
ตวับ่งช้ีท่ี  6.1  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ ส่งเสริมการปกครองระบอกประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  โครงการ
ส ารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ท่ีไดง้านท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการ
ส ารวจและ
คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
หน่วยงานในการ
ส่งผูเ้รียนเขา้ฝึก
สัมพนัธ์กบัสาขา
งาน 
2.  โครงการ
นิเทศผูเ้รียนก่อน 
– ระหวา่งการ
ฝึกงาน  
 
 

ร้อยละ  100.00  
ของสถาน
ประกอบการและ
บุคคลในชุมชนท่ี
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
เฉล่ีย 
3.51 – 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สถานศึกษามี
การคดัเลือก
สถาน
ประกอบการ ฯ 
หน่วยงานและท า
ความร่วมมือใน
การส่งผูเ้รียนเขา้
ฝึกงานตรงหรือ
สัมพนัธ์กบังาน 
2.  สถานศึกษามี
การปฐมนิเทศ
ผูเ้รียนก่อนการ
ฝึกงานพร้อมมี
คู่มือการฝึกงาน  
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5.  ทางสถานศึกษาไดด้ าเนินการโครงการบริการวชิาชีพสู่สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  
สมควรท่ีจะน าไปเผยแพร่และเป็นแบบอยา่งต่อไป ตรงตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานท่ี  4  ดา้นการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 
6.  ควรมีการน านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ โครงงาน  ผลงานวจิยัไปใชใ้นการ
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน  โดยอาจน านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐใ์หบ้ริการแก่ชุมชน 
หรือผลงานวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอนในวชิาท่ีรับผดิชอบ                                              
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  2555 
มาตรฐานท่ี  5  นวตักรรม  และการวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ี  5.2  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการ
วดัผลและ
สัมมนาการ
ฝึกงานร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
1.  โครงการ
ปรับปรุง
หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน  โรง
อาหาร 
 
2.  โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
วทิยบริการ  ให้
เหมาะสม
ทนัสมยั 
 
 
 
 
 
1. โครงการ
ปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นการรักชาติ 
เทินทูน
พระมหากษตัริย ์

และนิเทศร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
3.  สถานศึกษามี
การวดัผลการ
ฝึกงานของ
ผูเ้รียนร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
ครุภณัฑ ์ 
อุปกรณ์
การศึกษาของ
วทิยาลยัไดมี้การ
ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษาให้
ใหม่อยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใชง้าน
ไดต้ลอดเวลาใน
ทุกภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนนกัศึกษา
มีความรู้ทางดา้น
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7. กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาควรด าเนินการใหส่้งผลต่อชุมชนทอ้งถ่ิน  
สถานศึกษา                                                         ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
2555 
มาตรฐานท่ี  4  ดา้นการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 
 

2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
3. โครงการ
ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม 
เช่น 
1.โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
2.โครงการวนั
ปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนั
แม่แห่งชาติ 
4.  โครงการ
นนัทนาการและ
วชิาชีพ 
5.  โครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
6.  โครงการ
แข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 
7.  โครงการวนั
พอ่แห่งชาติ 
8.  โครงการกีฬา
ภายใน
สถานศึกษา 

วชิาการในสาขา
งานท่ีเรียน  เป็นผู ้
มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มี
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อบุคคลอ่ืน 
ด าเนินกิจกรรม
การปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ 
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอก
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง 
ศาสนา  ศิลปะ 
และใหจ้ดัท า
โครงการก่อตั้ง
ชมรมผูป้กครอง
และศิษยเ์ก่า  เพื่อ
จดักิจกรรมคืนสู่
เหยา้  และ
เครือข่าย
ผูป้กครองและ
ศิษยเ์ก่าต่อไป 
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9.  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการ
บริการวชิาการ
และวชิาชีพสู่ 
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน 
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูรั้บบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการ
ส่งเสริม
สนบัสนุนการ
จดัท านวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาไดน้ า
ความรู้ทาง
วชิาชีพใน
สาขาวชิา/สาขา
งานต่าง ๆ ไป
ใหบ้ริการ    และ
เผยแพร่ให้
ความรู้ความ
เขา้ใจในใน
วชิาชีพ  ให้
ชุมชนต่าง ๆ 
สามารถท่ีจะ
น าไปปฏิบติัได ้
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สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัของครู 
2.โครงการจดั
ประกวดผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั ของครู
และน าไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
3.  โครงการ
เผยแพร่ผลงาน
ดา้นนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั ของครู
ต่อสาธารณชน 
4. โครงการน า
ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั ของครู
ไปใชป้ระโยชน์
ในระดบัชุมชน 
 
 
 
 
1.โครงการ
บริการวชิาการ
และวชิาชีพสู่ 
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน 

1. สถานศึกษา
ด าเนินการใหค้รู
ทุกคน จดัท า
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยั 
2. สถานศึกษาได้
น านวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 
ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด 
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและ
น าผลงานไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5  
ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด 
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดบัชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาไดน้ า
ความรู้ทาง
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2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูรั้บบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพ 

วชิาชีพใน
สาขาวชิา/สาขา
งานต่าง ๆ ไป
ใหบ้ริการ    และ
เผยแพร่ให้
ความรู้ความ
เขา้ใจในใน
วชิาชีพ  ให้
ชุมชนต่าง ๆ 
สามารถท่ีจะ
น าไปปฏิบติัได ้
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที ่3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วทิยาลยัไดใ้หฝ่้ายวชิาการจดัประชุมและจดัท าโครงการสอนเสริมรายวชิาในแต่ละชั้น  ตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยใหค้รูประจ าวชิาส ารวจนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า  ประสานงานฝ่ายวชิาการ
จดัท าตารางการเรียนเสริมในแต่รายวชิาในแต่ละวนัท่ีมีชัว่โมงวา่ง  และด าเนินการตามระระเวลาท่ีก าหนด
ของโครงการ 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่1.1 ผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป 
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หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา/สาขา
งาน 

ช้ันปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ทีอ่อกกลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียน
ทีเ่หลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเรียน 
เฉลีย่สะสม 
2.00 ขึน้ไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

100
)3(

)4(
x  

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/ 
การบญัชี 

1 38 -- 38 21 55.26 

2 44 1 43 39 90.70 
3 56 1 55 46 83.64 

พณิชยการ/ 
การขาย 

1 37 -- 37 32 86.49 
2 29 4 25 20 80.00 
3 34 6 28 10 35.71 

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

1 86 -- 86 53 61.63 
2 32 1 31 25 80.65 
3 60 2 58 39 67.24 

พณิชยการ/
ภาษา 

ต่างประเทศ 

1 35 1 34 13 38.24 
2 23 -- 23 15 65.22 
3 66 5 61 51 83.61 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล/ 
ยานยนต์ 

1 90 -- 90 17 18.89 
2 86 2 84 30 35.71 
3 117 14 103 54 52.43 

ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์/ 
อเิลก็ทรอนิกส์ 

1 89 2 87 33 37.93 
2 43 1 42 17 40.48 
3 82 7 75 55 73.33 

รวม  ปวช.  1,047 47 1,000 570 57.00 

 
ปวส. 

บริหารธุรกจิ 

การบญัชี 
1 23 1 22 19 86.36 
2 -- -- -- -- -- 

การตลาด 1 7 -- 7 7 100 
 2 -- -- -- -- -- 
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คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
1 19 -- 19 14 73.68 
2 25 2 23 20 86.96 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล/
เทคนิค 
ยานยนต์ 

1 14 -- 14 6 42.86 
2 -- -- -- -- -- 

อเิลก็ทรอนิกส์/
อเิลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 20 -- 20 12 60.00 
2 -- -- -- -- -- 

รวม  ปวส.  101 3 105 78 74.29 
รวม  ปวช. และ ปวส.  1,148 50 1,105 648 58.64 
หมายเหตุ  1. ขอ้มูลจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ย 
ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนส้ินปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนใหน้บัรวมดว้ย 

2. ใหก้รอกขอ้มูลใหค้รบทุกหลกัสูตร  ทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา/สาขางานท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ปิดท าการสอน 

3. นกัเรียนท่ีออกกลางคนัในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนกัเรียนเขา้เรียนกลางปี หรือโอนยา้ยใหน้บัรวมในจ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียน

ทั้งหมดดว้ย 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  

1.  รายงานผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียนนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา  
ระดบัชั้น  ปวช.  1 – 3  และ  ปวส.  1 - 2 
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มาตรฐานที ่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ทีม่ีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ฝ่ายวชิาการจดัท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผูเ้รียน  และจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชม  โดย
น าไปเก็บขอ้มูลจากสถานประกอบการหน่วยงานท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานอยา่งนอ้ย  5  แห่ง  และชุมชนต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ย  5  แห่ง  และน าขอ้มูลการส ารวจมาสรุปผลประเมินต่อไป   
ตารางที ่1.2  ความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ทีม่ีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมิน
ความพงึพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง

จ านวนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชนทีท่ า
การ 

จ านวนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชนทีม่ี
ผล 

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนทีม่ีผลการ
ประเมินความพงึพอใจเฉลีย่ 

3.51 – 5.00 
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และน าข้อมูล
มาวเิคราะห์ 
(มี = 1 

ไม่มี  0) 

ประเมิน 
(1) 

การประเมิน 
ความพงึพอใจ 

เฉลีย่  3.51 – 5.00 
(2) 

(3) 

100
)1(

)2(
x  

มี = 1 
ไม่มี  0 

  100
)1(

)2(
x  

1 23 20 86.96 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

แบบประเมินความพึงพอใจ (ในภาคผนวก) 
มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
             ฝ่ายวชิาไดจ้ดัท าโครงการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวชิาชีพ  โดยการจดัหาเคร่ืองมือประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพในระดบั  ปวช.  และ ปวส.  ในแต่ละประเภทวชิา  สาขาวชิา  สาขางาน  จากสมาคม
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  และท าการทดสอบผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งระดบั ปวช. และปวส.
ในทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา  สาขางาน   

ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ที่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนผู้เรียนช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน

เกณฑ์ฯ 

      ร้อยละ 
        (3) 
  (2)X100 
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(1) (2)        (1) 

1 พาณชิยกรรม/พณชิยการ    

 1.1  สาขางานการบญัชี 57 57 100 
 1.2  สาขางานการขาย 41 39 95.12 
 1.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 57 93.44 
 1.4  สาขางานภาษาต่างประเทศ 71 68 95.77 
2 อุตสาหกรรม/สาขาวชิาเคร่ืองกล    
 2.1  สาขางานยานยนต ์ 130 124 95.38 
3 อุตสาหกรรม/สาขาวชิาไฟฟ้า/

อเิลก็ทรอนิกส์ 
   

 3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 88 87 98.86 
4 บริหารธุรกจิ    
 4.1  สาขาวชิาการบญัชี --- --  
 4.2  สาขางานพฒันาโปรแกรม 24 23 95.83 
5 อุสาหกรรม/เคร่ืองกล    
 5.1  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ -- --  
6 อุตสาหกรรม/อเิลก็ทรอนิกส์    
 6.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์-

อุตสาหกรรม 
-- --  

รวม 472 455 96.40 

หมายเหตุ  จ านวนผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทา้ย 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
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ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 เอกสารการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพ 
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มาตรฐานที1่  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.4  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาติขึน้ไป 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบ (V – Net)  โดยใหค้รูผูส้อนประช าวชิาท่ีจะ
ท าการทดสอบ  (V – Net) ทุก ๆ คนท าการสอนเสริมในเน้ือหาวชิาท่ีจะท าการทดสอบ  ในแต่ละสัปดาห์
ก่อนถึงก าหนดสอบ  และมีนกัศึกษาเขา้เรียนตามตารางท่ีก าหนดท่ีสาขาวชิา  สาขางาน 
 ผลการด าเนินการ 

ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 

ที่ หลกัสูตร/ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
จ านวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 

1 ปวช.  พาณชิยกรรม/พณชิยการ 223 147 65.92 
2 ปวช.  อุตสาหกรรม/สาขาวชิา

เคร่ืองกล 

   

 2.1  สาขางานยานยนต ์ 116 30 25.86 
3 ปวช.  อุตสาหกรรม/สาขาวชิา

ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส์ 
   

 3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 86 44 51.16 
     

รวม 425 221 52.00 

1 ปวส.  บริหารธุรกจิ/สาขาวชิา     
           คอมพวิเตอร์ธุรกจิ/สาขางาน     
           พฒันาโปรแกรม 

21 20 95.24 

 รวม 21 20 95.24 

 รวม ปวช. และ ปวส. 446 241 54.04 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.                                52.00 พอใช้ 

ปวส.                                95.24 ดีมาก 

รวม/เฉลีย่                        54.04 พอใช้ 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 เอกสารประกาศผลการทดสอบ  V – NET จาก  สทศ.  ปีการศึกษา  2555 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.5 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
                 (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาติขึน้ไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการสอนเสริมภาษาองักฤษเตรียมทดสอบ (V – Net)  ทดสอบ (V – Net)  
โดยใหค้รูผูส้อนประช าวชิาภาษา องักฤษ ท่ีจะท าการทดสอบ  (V – Net) ทุก ๆ คนท าการสอนเสริมใน
เน้ือหาวชิาท่ีจะท าการทดสอบ  ในแต่ละสัปดาห์ก่อนถึงก าหนดสอบ  และมีนกัศึกษาเขา้เรียนตามตารางท่ี
ก าหนดท่ีสาขาวชิา  สาขางาน 
 ผลการด าเนินการ 

ตารางที ่1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ที่ /ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน

เข้าทดสอบ  กลุ่มวชิา
ภาษาองักฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์กลุ่มวชิา
ภาษาองักฤษ 

ร้อยละ 

1 ปวช.  พาณชิยกรรม/พณชิยการ    

 1.1  สาขางานการบญัชี --- ---  

 1.2  สาขางานการขาย --- ---  

 1.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ --- ---  

 1.4  สาขางานภาษาต่างประเทศ --- ---  

2 ปวช.  อุตสาหกรรม/สาขาวชิา
เคร่ืองกล 

   

 2.1  สาขางานยานยนต ์ --- ---  

3 ปวช.  อุตสาหกรรม/สาขาวชิา
ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส์ 

   

 3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ --- ---  

รวม --- ---  

 
 

หมายเหตุ   ในปีการศึกษา  2555  ไม่น าผลการสอบ V-NET ระดบั ปวส. มาประเมิน 
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ผลสัมฤทธ์ิ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.                                --                                          -- 

ปวส.  
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
เอกสารประกาศผลการทดสอบ  V – NET จาก  สทศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

มาตรฐานที ่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.6 ร้อยละผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือ 
หน่วยงานทีค่ณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพ  โดยไดป้ระสานงานกบัศูนย์
พฒันาฝีมือแรงงาน  จงัหวดัอุดรธานี  เพื่อจดัเตรียมรายละเอียดเน้ือหาของสาขาวชิา  สาขางาน  ท่ีจะส่ง
นกัศึกษาเขา้ท าการทดสอบฝีมือแรงงาน  และก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีจะท าการทดสอบ  เพื่อถึง
ก าหนดไดจ้ดันกัศึกษาไปท าการทดสอบท่ีศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน  จงัหวดัอุดรธานี  ในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขายานยนต ์ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ที่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวนผู้ลงทะเบียน 

เข้าสอบ 
จ านวนผู้สอบผ่าน

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

 
1 

สาขางานคอมพวิเตอร์
ธุรกจิ 

        ---       ---        --- 

2 สาขางานยานยนต์       ---       ---       --- 

3 สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์       ---       ---       --- 

รวม       ---       ---       --- 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ียงัไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตวับ่งช้ีน้ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ  

ผลสัมฤทธ์ิ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
--- --- 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
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มาตรฐานที1่  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
                ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์  โดย

ใหค้รูท่ีปรึกษาท าการส ารวจนกัศึกษาท่ีมีผลการมีต ่า  หรือมีผลการเรียนได ้ 0  ในรายวชิาต่าง ๆ  ท่ีจะไม่
ผา่นเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตร  และใหค้รูประจ าวชิาท าการสอนซ่อมเสริม  
เพื่อปรับผลการเรียนรายวชิาและคะแนนเฉล่ียสะสมใหเ้ป็นผูส้ามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามก าหนด 

 ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทยีบกบัแรกเข้า 

หลกัสูตร /ประเภทวชิา/สาขาวชิา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนระดบั
ปวช. 1 

ปีการศึกษา  2553 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2555 

ร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยการ    
 พณิชยกรรม/การบญัชี 56 46 82.14 
 พณิชยกรรม/การขาย 34 10 29.41 
 พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 39 65.00 
 พณิชยกรรม/ภาษาต่างประเทศ 66 51 77.27 
 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม    
 เคร่ืองกล/ยานยนต ์ 118 54 45.76 

 
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์/
อิเลก็ทรอนิกส์ 

82 55 67.03 

 รวม 416 255 61.30 

หลกัสูตร 
/ประเภทวชิา/สาขาวชิา/ 

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนระดบั
ปวส.1 

ปีการศึกษา 2554 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2555 

ร้อยละ 

ประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูง 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
   

 สาขาวชิาการบญัชี/การบญัชี -- -- -- 

 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
พฒันาโปรแกรม 

26 20 76.92 

 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม    

 เคร่ืองกล/เทคนิคยานยนต ์ -- -- -- 

 
อิเลก็ทรอนิกส์/อิเลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 1 100.00 
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 รวม 26 21 80.77 

                                            รวม ปวช.  ปวส.                                442    276 62.44   
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  เอกสารลงทะเบียนเขา้เรียนระดบั ปวช. ปีการศึกษา 2553  และ ปวส.  ปีการศึกษา  2554  
เอกสารรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบั ปวช.  และ  ปวส. ปีการศึกษา  2555 
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มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการส ารวจผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี  โดยท าการประสานงานส่งใบส ารวจไปยงัสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไดง้านท า  
สถานศึกษาท่ีนกัศึกษาไปศึกษาต่อ  และนกัศึกษาท่ีไดป้ระกอบอาชีพะอิสระ และขอความร่วมมือใหส่้ง
ขอ้มูลกบัมาทางวทิยาลยั  และท าการจ าแนกนกัศึกษาตามระดบั  ประเภทวชิา  สาขาวชิา  สาขางาน  ต่อไป 
 ผลการด าเนินการ 

ตารางที ่1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

หลกัสูตร/ประเภทวชิา/
สาขาวชิา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การ 
ศึกษา 

ผู้ได้งานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อสิระภายใน 

1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช.  ประเภทวชิา
พาณิชยการ 

         

พณิชยกรรม/การบญัชี 38 13 34.21 1 2.63 14 36.84 28 73.68 
พณิชยกรรม/การขาย 18 8 44.44 1 5.56 5 27.78 14 77.78 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

38 14 36.84 3 7.89 11 28.95 28 73.68 

พณิชยกรรม/
ภาษาต่างประเทศ 

31 10 32.26 -- -- 13 41.94 23 74.19 

ปวช.  ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

         

เคร่ืองกล/ยานยนต ์ 36 9 25.00 2 5.56 11 30.56 22 61.11 
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์/
อิเลก็ทรอนิกส์ 

41 17 41.46 - -- 19 46.34 36 87.80 

รวม 202 71 35.15 7 3.47 73 36.14 151 74.75 
หลกัสูตร/ประเภทวชิา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

     
    

ปวส.  บริหารธุรกจิ          
สาขาวชิาการบญัชี/การ
บญัชี 

22 12 54.55 1 4.55 5 22.73 18 81.82 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 15 10 66.67 -- -- 1 6.67 11 73.33 
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ธุรกิจ/พฒันาโปรแกรม 

ปวส.  ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

     
    

เคร่ืองกล/เทคนิค 

ยานยนต ์
5 3 60.00 1 20.00 1 20.00 5 100.00 

ไฟฟ้าก าลงั/ติดตั้งไฟฟ้า 11 8 72.73 1 9.09 2 18.18 11 100.00 
อิเลก็ทรอนิกส์/
อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

11 7 63.64 1 9.09 2 18.18 10 90.91 

รวม 64 40 62.50 4 6.25 11 17.19 55 85.94 

รวม ปวช.และ ปวส. 266 111 41.73 11 4.14 84 31.58 206 77.44 

หมายเหตุ  ไม่นบัรวมผูเ้รียนท่ีมีงานท าอยูแ่ลว้  ร้อยละคิดจากท่ีคิดต่อได ้
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
- แบบส ารวจการไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผูส้ าเร็จ

การศึกษา ( สถานศึกษาจดัท า) 
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มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.9   ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 

   ทีม่ีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
           วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
               ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือผูรั้บบริการ ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยส่งแบบประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ  ผูรั้บบริการ ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา  และน าแบบประเมินความพึง
พอใจมาท าการวิเคราะห์และประเมินผล 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มกีารประเมนิความพงึพอใจโดย
ก าหนด   กลุ่มตวัอย่าง สร้าง

เคร่ืองมอืเพือ่เกบ็ข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง น าข้อมูลมาวเิคราะห์ 

มี = 1 
ไม่มี  0 

จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการทั้งหมด 
(หน่วย) 

จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มคีวามพงึพอใจ 

3.51 – 5.00 

ร้อยละ 

1 22 22 100 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

แบบประเมินความพึงพอใจ (ในภาคผนวก)  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 1 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 2 ตอ้งปรับปรุง 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 4 ดี 
1.4 3 พอใช ้
1.5 -- -- 
1.6   
1.7 3 พอใช ้
1.8 4 ดี 
1.9 5 ดีมาก 

ภาพรวม 3.71 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ท่ี 1.1 ถึง 

มฐ.ท่ี 1.9 หารดว้ย 8 โดยปี
การศึกษา 2555   ไม่น า มฐ.ท่ี 6 มา
ค านวณ)  

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1.  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนกัศึกษาท่ีฝึกงานมีค่าเฉล่ียมากกวา่  3.51 ทุก ๆ แห่งคิด
เป็นร้อยละ  100   จากปัจจยัท่ีสนบัสนุนโดยมีการนิเทศก่อนและระหวา่งการฝึกงานและการประเมินผล
ร่วมกบัสถานประกอบการ 
 2. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษามีค่าเฉล่ียมากกวา่  3.51 คิด
เป็นร้อยละ  100   จากปัจจยัท่ีสนบัสนุนโดยการปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาสามารถติดต่อกบัผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  ไปศึกษาต่อ  และท่ีไดป้ระกอบ      
อาชีพะอิสระ และผูท่ี้ส่งขอ้มูลกลบัมาทุก ๆ คนวา่ไดง้านท า  ศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพะอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ  77.44  จากการปัจฉิมนิเทศ   และเนน้ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป 
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4.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัชั้น ปวช. และ ปวส. ในทุกประเภทวชิา  
สาขาวชิา  สาขางานโดยการสอนเสริมจนท าใหส้ามารถสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ  ในสาขาวชิา/สาขา
งานนั้น ๆ  ระดบั ปวช.ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  65  ระดบั ปวส.  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  70  เน่ืองจากการสอนเสริมก่อนท า
การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพในทุกสาขางาน 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
 1. สถานศึกษาตอ้งพฒันาผลการเรียนของนกัเรียนนกัศึกษาทุกคนในทุกระดบัชั้นปี  ในทุกประเภท
วชิา  สาขาวชิา  สาขางาน  ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป  เน่ืองจากนกัศึกษาขาด
เรียนบ่อย  และมีปัญหาดา้นไม่มีผูป้กครองดูและเอาใจใส่ 
 2.  สถานศึกษาตอ้งหามาตรการแกไ้ขและป้องกนันกัเรียนนกัศึกษาออกกลางคนั  และ 
การประสานงานติดต่อกบัผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด เพื่อแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียน  พร้อมทั้งจดัท าโครงการสอน 
เสริมนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาตอ้งสร้างความตระหนกัและความส าคญัของการเขา้ทดสอบ  ว ี– เน็ต  ต่อผูเ้รียน
ระดบัชั้น ปวช. 3  และ ปวส. 2  เตรียมพร้อมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในวชิาความรู้พื้นฐานทัว่ไป  วชิา
ความรู้พื้นฐานประเภทวชิานั้น ๆ  โดยการสอนเสริม  และใหผู้เ้รียนเขา้ท าการทดสอบทุกคน 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ฝ่ายวชิาการไดมี้การส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร  และการจดัการเรียน 
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจดัไดจ้ดัท า
โครงการปรับปรุงคุณภาพการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ  โครงการส ารวจความตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตร  โครงการทดลองใชแ้ละประเมินผลหลกัสูตร  และโครงการน าหลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันา
แลว้ไปใช ้ และใหค้รูผูส้อน ผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการตามรดงักล่าวขา้งตน้ 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา 
ผล(มี/ 
ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชห้ลกัสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-(4) ไม่

เกิน 3 ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
ร้อยละ 

65 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
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หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ         

  เอกสารการด าเนินการตามโครงการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร                     

การพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การทดลองใชห้ลกัสูตร              

การประเมินการใชห้ลกัสูตร  และการน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-(4) ไม่เกิน 

3 ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

            ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา  ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และใหค้รูจดัการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ฯ 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้

รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

3. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น(1)  1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาของครู  ในประเภทวชิาพาณิชยกรรม  และประเภทวชิา
อุตสาหกรรม  สาขางานต่าง ๆ 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ฝ่ายวชิาไดจ้ดัท าโครงการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้   ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพและการบูรณาการฯ  โครงการใหค้รูจดัท าส่ือและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน  
โครงการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและท าการบนัทึกหลงัสอน  และโครงการอบรมปฏิบติัการท าวจิยั
และการท าวจิยัของครู  และใหค้รูผูส้อนด าเนินการตามโครงการ  และน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาทีส่อน 

มี 
ร้อยละ  81 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใน
การจดัการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาทีส่อน 

มี 
ร้อยละ  85 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รูแต่
ละคนท าบนัทึกหลกัการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาทีส่อน 

มี 
ร้อยละ  85 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควธีิการ
สอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวชิาทีส่อน 

มี 
จ านวน  30 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวชิาทีส่อน 

 
มี 

จ านวน  3 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

เอกสารแผนการจดัการเรียนผู ้ เอกสารการนิเทศการเรียนการสอน  และเอกสารงานวจิยั 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการปรับปรุงคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
รายวชิา  แลว้ด าเนินการแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบ  ให้ครูใชว้ธีิวดัผลและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย  และใหค้รูทุกคนน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ
ผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา  ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลาย  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและ

ประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุก
รายวชิาท่ีสอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวชิาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุก
รายวชิาท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

มี 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

เอกสารการวดัผลประเมินผล  การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการส ารวจและคดัเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงานในการส่งผูเ้รียนเขา้
ฝึกสัมพนัธ์กบัสาขางาน  โครงการนิเทศผูเ้รียนก่อน – ระหวา่งการฝึกงาน   โครงการวดัผลและสัมมนาการ
ฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ  และใหฝ่้ายและครูผูส้อนท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนด 
 
 ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือใน

การส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสัมพนัธ์กบังาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
มี 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
เอกสารประกอบการเลือกสถานประกอบการ  การนิเทศก่อน – ระหวา่งการฝึกงาน  การการวดัผล

การฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ  และสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 

ภาพรวม 5.00 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 2.1 ถึง มฐ.ท่ี 2.5 
หารดว้ย 5 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 

 1. ฝ่ายวชิาการไดมี้การส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร  และการจดั 
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
จดัไดจ้ดัท าโครงการปรับปรุงคุณภาพการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ  โครงการส ารวจความตอ้งการ
ในการพฒันาหลกัสูตร  โครงการทดลองใชแ้ละประเมินผลหลกัสูตร  และโครงการน าหลกัสูตรสมรรถนะ
รายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไปใช ้ คิดเป็นร้อยละ  65  ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 2.  ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ    
บูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา  ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ  และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และให้
ครูจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ฯ  คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนครูผูส้อนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

          3.  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 81 ของรายวชิาท่ีสอน 
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               4.  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผลให้
ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน  และใหค้รู
ทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวชิาท่ีสอน 

              5.  สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผูเ้รียน
เขา้ฝึกงานตรงหรือสัมพนัธ์กบังาน  มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มี        
การนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถานประกอบการ มีการวดัผลการฝึกงานของ
ผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ  และการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
             ไม่มี
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ฝ่ายบริหาร  โดยผูรั้บใบอนุญาตไดจ้ดัท าโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั  โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  และโครงการประเมินคุณภาพใน
การปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน  ไดจ้ดัท าแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ  และแบบประเมินคุณภาพในการปฏิบติังานฯ  และน าแบบประเมินทั้งสองประเภทให้
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท าการประเมินต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัปฏิบติังานตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉล่ีย 3.56 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบติังาน 

ค่าเฉล่ีย 3.57 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

หมายเหตุ 
1.  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาคดัเลือก ตอ้งมีกระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุ 
2.  การประเมิน ตอ้งประเมินตามหลกัธรรมาภิบาล 
                    ประเมินหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
                    พ.ศ. 2554 
                    ประเมินหนา้ท่ีตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายนอก ขอ้ 8.1   

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

เคร่ืองมือการประเมิน (ในภาคผนวก) 
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที ่3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  55  โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  และ
โครงการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผูเ้รียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  และได้
ด าเนินการตามโครงการ 
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ 
 

ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา 
ผล(มี/ 
ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพการ

ปฏิบติังาน   (ในภาคผนวก) 
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติัการของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าโครงการก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  โครงการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  และ
โครงการประเมินผลการด าเนินการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  โดยไดใ้หท่ี้ประชุมคณะ
กรรมสถานศึกษาร่วมกนัพิจารณาก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  ท่ีประชุมไดมี้มติก าหนดอตัลกัษณของ
สถานศึกษาไวด้งัน้ี              “ใฝ่เรียนรู้  สู้อดทน  พึ่งตนเอง”  และไดมี้การพฒันาสถานศึกษาใหส้อบคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  และจดัท าแบบประเมินผลการด าเนินการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั 
อตัลกัษณ์  ท าการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา 
ผล(มี/ 
ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วทิยาลยั 

มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
- หลกัฐานแสดงการใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการบริหาร  ในรายงานการประชุม 
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มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่  3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัท า.โครงการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้

สังกดัโครงการจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
โดรงการพฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง  และโครงการ
ประเมินผลการบริหารและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  และได้
ด าเนินการตามก าหนดของแต่ละโครงการ  พร้อมทั้งไดจ้ดัท าแบบประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและน าไปใหค้ณะกรรมการบริหารวทิยาลยัท าการประเมิน 
 

ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้

สังกดั 
มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 2 คร้ัง 

มี 

3 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา  
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2  คร้ัง   

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้น
การพฒันาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 

ค่าเฉล่ีย 4.59 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
แบบการประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษา เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  (ในภาคผนวก)  
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             ฝ่ายบริหารร่วมกบัสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจไดร่้วมกนัจดัท า 1. โครงการจดัท าระบบขอ้มูล
สารสนเทศและระบบส ารองเพื่อป้องกนัการสูญหาย  และหด าเนินการจดัท าขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา  
ขอ้มูลนกัเรียน  นกัศึกษา  ขอ้มูลตลาดแรงงาน  ขอ้มูลบุคลากร  ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน  ขอ้มูล
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  ขอ้มูลครุภณัฑ ์ ขอ้มูลอาคารสถานท่ี  และขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั  
เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั  และใหผู้เ้รียนและทุกฝ่ายเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ 2.โครงการ
พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั  3.โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  มีการพฒันาฐานขอ้มูลใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั  และจดัท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริหารและน าไปเก็ษขอ้มูลใชใ้นการประเมิน 
 

ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีขอ้มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ท่ีจ  าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี

ครบถว้นและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญ
หายของขอ้มูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั มี 
3 สถานศึกษาใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จาก

ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย  
4.31 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
หมายเหตุ 

ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
บ ารุงรักษา  ขอ้มูลสารสนเทศ ใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาท่ี
ตอ้งการ และ       ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยการก าหนดระบบความ
ปลอดภยัของขอ้มูลและ   สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ   เกิดข้ึนกบัฐานขอ้มูล    
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

รายช่ือฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถว้น  เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั      
ไดแ้ก่  ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มูลตลาดแรงงาน ขอ้มูลบุคลากร   ขอ้มูล
งบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ขอ้มูลครุภณัฑ์   ขอ้มูลอาคารสถานท่ี และ
ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั  แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน   และแบบประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 4.31 
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             สถานศึกษาไดว้เิคราะห์และจดัท าแผนงานโครงการบริหารความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั  ด้าน
การทะเลาะววิาท  ดา้นส่ิงเสพติด  ดา้นสังคม  ดา้นการพนนัและการมัว่  และโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียง   โดยฝ่ายปกครองไดด้ าเนินงานตามแผนงานและโครงการ  พร้อม
ทั้งจดัท าแบบประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ  ท าการเก็บขอ้มูล  และน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
แกไ้ขปรับปรุงการบริหารความเส่ียงต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้
อ 

ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่ง
นอ้ย        5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้น
สังคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง มี 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น มี 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) (4) และ(5) 

5 

 
 
 
 
 



69 

 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) (4) และ(5) 

5 

ดี 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 เอกสารแผนงานการบริหารความเส่ียง  5  ดา้น  และโครงการดา้นความปลอดภยั ดา้นการ

ทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม  และผลการด าเนินงานหลกัฐานความ
เส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น 
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาไดใ้หฝ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัท า  1.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการ
ปฐมนิเทศนกัเรียนนกัศึกษา  2. ฝ่ายวชิาการจดัท าโครงการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ี
ปรึกษา  3. ฝ่ายปกครองจดัท าโครงการจดัตั้งระบบเครือข่ายผูป้กครอง  4.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาจดัท า
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้นการศึกษาแก่ผูเ้รียน  และ 5.  ฝ่ายวชิาการโครงการส่งเสริมผูเ้รียนปัญหา
เลิศในแต่ละสาขางาน 
โดยมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายนั้นรับผิดชอบด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้
 

ผลการด าเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

5  คร้ัง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ มี 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

  1. โครงการปฐมนิเทศนกัเรียนนกัศึกษาใหม่และประชุมผูป้กครอง  และการด าเนินงาน 
  2.  ค  าสั่งแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาของวทิยาลยัฯ  และการท ากิจกรรม  Home Room  ของครูท่ี 
                                ปรึกษา 
  3.  การจดัตั้งสมาคมครู ผูป้กครอง และศิษยเ์ก่าวทิยาลยัฯ   
  4.  การด าเนินงานตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
  5.  ระบบการดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและการส่งเสริมผูเ้รียนเป็นเลิศ 
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มาตรฐานที ่  3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              สถานศึกษาไดม้อบหมายใหร้องผูอ้  านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีจดัท า  โครงการพฒันาและดูแล
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา  2. โครงการพฒันาดูแลการใชอ้าคารสถานท่ี  หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน และศูนยว์ทิยบริการ  3. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  ภูมิ
ทศัน์  และการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ  โดยไดด้ าเนินการ
ตามโครงการท่ีก าหนดไว ้ และจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจฯการเก็บขอ้มูล  ประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปแกไ้ขปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและ
ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ

สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 ค่าเฉล่ีย  4.53 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ มี 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

  โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน    แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  และผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  4.53 
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปจัดท า  1.โครงการจดัหาและการใชว้สัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  และโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์  โดยด าเนินการตามความตอ้งการใชง้านของวสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ตามแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของสาขาวชิาสาขางาน  และจดัท า
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์  ท าการเก็บขอ้มูล
และประเมินผลแลว้น าผลการประเมินไปแกไ้ขปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ   
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ค่าเฉล่ีย  4.00 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

   ตวัอยา่งเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ในภาคผนวก)  
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มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

            สถานศึกษาไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลจดัท าโครงการฝึกอบรมดา้นวิชาการ/วชิาชีพ 
และจรรยาบรรณวชิาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการมอบทุนการศึกษา ทุนวจิยั/งาน
สร้างสรรคแ์ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืน  โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ5.
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการ
วชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ   
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

82 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บ
ทุนการศึกษา ทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

100 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

5 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองคก์รภายนอกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

100 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  หลกัฐานการไดรั้บการฝึกอบรมดา้นวชิาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ  ทุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายใน  การเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กบัสถานศึกษาอ่ืน   การด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ
ชีวติท่ีเหมาะสม  และครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

             สถานศึกษาไดม้อบหมายใหฝ่้ายธุรการ/การเงินและบญัชีจดัท า  1.  โครงการจดัสรรงบประมาณดา้น
วสัดุอุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  2.  โครงการจดัหารายไดจ้ากผลผลิตผลงาน
จากการใชว้สัดุฝึกในการเรียนการสอน  3. โครงการจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
บริการวชิาการและวชิาชีพ  4.โครงการจดัสรรงบประมาณใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและจดัประกวดผลงาน
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั  และ  5.โครงการจดัสรรงบประมาณดา้นปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยไดด้ าเนินการใชจ่้ายตามโครงการท่ีก าหนด
แต่ละโครงการ  และมีรายรับจากผลผลิตผลงานของการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 
งบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของงบด าเนินการ 

7,979,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

897,500 
(3) =              

100 x (2 )  
     / (1) 

มี 11.29% 

2 
สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการ
สอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของค่าวสัดุฝึก 

(3) = 100 x รายได ้หรือ
มูลค่าผลผลิต / ค่าวสัดุฝึก 

ไม่มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

82,000 
(3) =              

100 x (2 )  
      / (1) 

มี  1.00% 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดั
ประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

410,000 
(3) =              

100 x (2 )  
/ (1) 

มี 5.14% 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

477,400 
(3) =              

100 x (2 ) 
/ (1) 

มี  5.98% 
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ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  
เอกสารงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา  2555  และรายจ่ายค่าวสัดุ  

อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที ่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              สถานศึกษามีการจดัท า  1. โครงการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษาในประเทศ  2. 
โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาทอ้ง และสถานประกอบมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน  3. 
โครงการร่วมกนัจดัอาชีวศึกษาในระบบปกติและทวภิาคีกบัสถานประกอบการในประเทศ  4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ  วสัดุ อุปกรณ์  ครุภณัฑส์ถานประกอบการและสถานศึกษา  และ5. โครงการ
ประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีศึกษากบัเครือข่ายในประเทศ  และไดด้ าเนินการตาม
โครงการดงักล่าวทุกโครงการท่ีก าหนดไว ้ จดัท าแบบประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ  เก็บขอ้มูล
ประเมินผล  และน าผลการประเมินไปแกไ้ขปรับปรุงเพื่อพฒันาต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา 
ผล(มี/ 
ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 

ร้อยละ  100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 20 แห่ง 

30  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 

 5 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
เพื่อการปรับปรุง 

มี 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

เอกสารหลกัฐานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  สถานศึกษาอ่ืน  และการระดม 
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 3 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 

3.10 5 ดีมาก 
3.11 4 ดี 
3.12 5 ดีมาก 

ภาพรวม 4.92 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 3.1 ถึง มฐ.ท่ี 3.12 
หารดว้ย 12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  มีการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีการด าเนินการให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการวทิยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษามีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
3.56  และใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน มีผลการประเมินค่าเฉล่ีย  3.57 
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 2.  สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ด าเนินงานตามแผนฯ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
และการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
            3.  สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลยั  มี
แผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการตาม
โครงการ  ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

              4.  สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  มี
การประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  น าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการวทิยาลยั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา  และมีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย   4.59                                     
           5.  สถานศึกษามีขอ้มลูพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ท่ีจ  าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถว้นและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหายของ
ขอ้มูล  มีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั  ครู บุคลากรทุกฝ่ายและ
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศผลการประเมินโดยเฉล่ีย  4.31 
           6.  สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่ง
นอ้ย   5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการ
พนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง  มีการด าเนินงานตามโครงการ  ประเมินผลการด าเนินงาน  และความเส่ียงลดลงอยา่ง
นอ้ย  3  ดา้น 

          7.   สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่   มีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและ
จดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 4 - 5 คร้ัง   มีการจดัตั้งสมาคมครู  ผูป้กครอง  และ
ศิษยเ์ก่าวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงและระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน   
มีโครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ  
และมีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
         8.  มี โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้
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อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน  มีการด าเนินงานตามโครงการ  มีการประเมินผล
โดยเฉล่ีย 4.53  และน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงต่อไป 

            9.  สถานศึกษามี โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  มีการ
ด าเนินงานตามโครงการ  ประเมินผลการด าเนินงานโดยเฉล่ีย  4.00    และน าผลการประเมินไปแกไ้จพฒันา
ปรับปรุงต่อไป 

            10.  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ร้อยละ 82   ใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บทุนการศึกษา ทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 100  มีโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืน
หรือหน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ ร้อยละ 5  ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม ร้อยละ 100 และ  ด าเนินการใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ
หรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอกร้อยละ  100 
           11.  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 
11.29 ของงบด าเนินการ   มีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพ
ร้อยละ 10.00  ของงบด าเนินการ  มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัร้อย
ละ 5.14  ของงบด าเนินการ  และรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลการ้อยละ 5.98 ของงบด าเนินการ 

            12.  สถานศึกษามี โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายใน
ประเทศ  มีสาขางานท่ีมีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งในประเทศร่วม
พฒันาผูเ้รียนร้อยละ 100 ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน   มีจ านวนสถานประกอบการในประเทศท่ี
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา  30 แห่ง  มีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ 

วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา  5 รายการ  และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปแกไ้ขปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 

จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
           ไม่มี 
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มาตรฐานที ่4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              สถานศึกษาไดม้อบหมายใหฝ่้ายวชิาการร่วมกบัสาขาวชิา/สาขางานทุกสาขาร่วมกนัจดัท า  1.
โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน  2. 
โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพ  และไดด้ าเนินการออกใหบ้ริหาร
วชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งไดจ้ดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ท าการ
เก็บขอ้มูล  ประเมินผล  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 6  กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ  60 

4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

ร้อยละ  60 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉล่ีย  4.53 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

เอกสารการประเมินความพึงพอใจขอผูรั้บบริการ
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 
ภาพรวม 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน ไดด้ าเนินการใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ กิจกรรม ต่อปี  ใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม   และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉล่ีย   4.53 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
            ไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจัิยของ

ผู้เรียน 
วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาไดม้อบหมายใหฝ่้ายวชิาการ  สาขาวชิา/สาขางานร่วมกนัจดัท า  1. โครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยัตามรายวชิาโครงการของผูเ้รียน  2.
โครงการจดัประกวด และใชป้ระโยชน์ผลงานส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยัตามรายวชิา
โครงการของผูเ้รียน  3. โครงการเผยแพร่ผลงานผลงานส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั โครงการ
ของผูเ้รียนต่อสาธารณะชน  4. โครงการน าผลงานส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดบัชุมชน  ซ่ึงฝ่ายวชิาการและหวัหนา้สาขาวชิา/สาขางานและนกัเรียนไดร่้วมกนัด าเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆท่ีไดก้ าหนดทุกโครงการ 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และระดบัชั้น ปวส. 2 จดัท า
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดบัชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน 
: 1 ช้ิน 

 
มี 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

มี 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
ผลงานของนกัเรียนนกัศึกษาระดบัชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดหลกัฐาน 

การประกวด  การน าไปใชป้ระโยชน์  ของผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ร้อยละ  25  ของผลงาน
ทั้งหมด   และน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน ร้อยละ 5  
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ตัวบ่งช้ี 5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจัิยของ 
                       ครู 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

              สถานศึกษาร่วมกบัฝ่ายประกนัคุณภาพภายในและครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาไดจ้ดัท า  1.
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู  2.
โครงการจดัประกวดผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั ของครูและน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา  
3.  โครงการเผยแพร่ผลงานดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั ของครูต่อสาธารณชน  และ  4. โครงการน า
ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั ของครูไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน  ฝ่ายประกนัคุณภาพภายใน
ไดจ้ดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัการท าวจิยั  ใหค้รูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาท าวจิยัทางการศึกษา  ท า
การประกวดผลงาน  และน าไปใชป้ระโยชน์แกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนการสอน  แสดงผลงานวจิยัทาง
การศึกษาใหผู้ป้กครอง  ชุมชนไดรั้บทราบ 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวจิยั 

มี 

3 สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บ
รางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

มี 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
งานวจิยัของครูตอ้งครอบคลุมกระบวนการ ตงัต่อไปน้ี  1) มีเป้าประสงค ์2) มีการระบุ 

ปัญหา   3 มีวธีิด าเนินการ 4)  มีการเก็บและบนัทึกขอ้มูล และ 5)  มีการวเิคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีไดจ้าก 
การด าเนินการ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 
5.2 5 ดีมาก 

ภาพรวม 5 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 5.1 ถึง มฐ.ท่ี 5.2 
หารดว้ย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1.  สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  ใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และระดบัชั้น ปวส. 2 จดัท าโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช.3 
จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดบัชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน  จดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา  ไดน้ าผลงาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน  และน า
ผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน  
             2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั
และด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  และไดน้ า
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา  หรือน าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัในระดบัชุมชน  จงัหวดั ภาค  น านวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน   
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
                         ไม่มี 
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มาตรฐานที ่6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทดิทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 
  วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาไดใ้หฝ่้ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการเก่ียวกบัการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  และใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมใน
กิจกรรม/โครงการเขา้น้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale)  1 - 5 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ  90 

 
3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ครูและ
บุคลากร 
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  95 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 
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5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย   4.74 

 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
ไม่นอ้ยกวา่ 8 โครงการ กิจกรรม   โดยด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกคน
เขา้ร่วมกิจกรรม  และหลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กจิกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการ/กิจกรรม  ในดา้นปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
และใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรม/โครงการเขา้น้ี  แลว้น าผลไป
ปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์
ของสถานศึกษา โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 - 5 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม    ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  85 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  90 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.80 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    ไม่นอ้ยกวา่ 5 

โครงการ กิจกรรม  โดยใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม  และ
หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการ/กิจกรรม  ในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  และใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรม/โครงการเขา้น้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุง
พฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษา โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 - 5 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
5  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้น
การกีฬาและนนัทนาการ 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  90 

3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
เขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  85 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้น
การกีฬาและนนัทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.23 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

 
 
 



98 

 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

โครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม   
โดยใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม  และหลกัฐานการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ีที ่6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ฝ่ายกิจการนกัศึกษาไดมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผูเ้รียน  น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  และไดจ้ดัท า
โครงการ/กิจกรรม  ในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหใ้หค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในโครงการ/กิจกรรมน้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุงพฒันาการ
บริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา โดย
ใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 - 5 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 
มี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผูเ้รียน 

มี 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
การปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.08 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 การใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผูเ้รียน  โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน   และหลกัฐานการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 6 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 

ภาพรวม 5 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 6.1 ถึง มฐ.ท่ี 6.2 
หารดว้ย 3 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
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จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริม  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และ 
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  และใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมใน
กิจกรรม/โครงการเหล่าน้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale)  1 – 5  ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย  4.74  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 2.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการ/กิจกรรม  ในดา้นปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
และใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรม/โครงการเขา้น้ี  แลว้น าผลไป
ปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์
ของสถานศึกษา โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 - 5  ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย  
4.80  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 3.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจดัท าโครงการ/กิจกรรม  ในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  และใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรม/โครงการเขา้น้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุง
พฒันาการบริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษา โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 – 5  ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย  
4.23  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 4.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผูเ้รียน  น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  และไดจ้ดัท า
โครงการ/กิจกรรม  ในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหใ้หค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมในโครงการ/กิจกรรมน้ี  แลว้น าผลไปปรับปรุงพฒันาการ
บริหารจดัการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา โดย
ใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  1 – 5  ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย  4.08  อยูใ่นระดบั  
ดีมาก 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี)   
                         ไม่มี 
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มาตรฐานที ่7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาไดใ้หฝ่้ายประกนัคุณภาพภายใน  จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการตามกฎกระทรวง  วา่ดว้ย
ระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  และไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุก ๆ ฝ่าย 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัให้

มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผล

การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
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ดี ปฏิบติัตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (2) และ (3) 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  1.  แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  หลกัฐานการด าเนินงาน   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   รายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน  การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 

มาตรฐานที ่7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วธีิด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2556  ส่วนท่ี 1  การจดัการ
อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตวับ่งช้ี  และมีผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ี  โดยมีผลการตดัสินของ 
ตวับ่งช้ีไดต้ามเกณฑสู์งสุด  ในระดบั  5  ดีมาก 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5 --- --- --- --- --- 
 1.6 --- --- --- --- --- 
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      

 6.2      

 6.3      

 6.4      

7 7.1      

 7.2      

รวม 26 4 2 1  
     รวมตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน...........26..........ตวับ่งช้ี   

ผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดี 24 – 29 ตวับ่งช้ี 4 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มีตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑ์

ตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 29 ตวับ่งช้ี 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 3 

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ 12 ตวับ่งช้ี 1 
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     หมายเหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  

ตวับ่งช้ี และมีตวับ่งช้ีท่ีเหลือบางตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบั 2 ตอ้งปรับปรุง หรือ 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้

ระดบั 4  ดี  

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  1 – 7  และตวับ่งช้ีท่ี  1 - 35 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 7 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 

ภาพรวม 4.50 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 7.1 ถึง มฐ.ท่ี 7.2 
หารดว้ย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  และมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 
 1.  สถานศึกษาควรพฒันาผลการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่  200  จากปัญหาการ
ขาดเรียนบ่อย  และความไม่เอาใจใส่ในการเรียน 
 2.  สถานศึกษาควรสอนเสริมหรือทบทวนความรู้พื้นฐานทัว่ไป  และความรู้พื้นฐานตามประเภท
วชิา  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ท าการทดสอบ  V – Net  สามารถสอบไดต้ามเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ึนไป  และใหผู้เ้รียนใหค้วามส าคญัในการเขา้ทดสอบ 
 3.  สถานศึกษาควรหามาตรการลดจ านวนผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั  และท าการสอนเสริมผูเ้รียนท่ีมีผล
การเรียนต ่า  เพื่อใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตรตั้งแต่ร้อยละ  70  ของผูเ้รียนเทียมกบั
แรกเขา้ 
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ตอนที ่4 

สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา    ๒๕๕๕  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 
                      สะสม 2.00 ข้ึนไป 

2 ตอ้งปรับปรุง 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
                       หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
                      มาตรฐานวชิาชีพ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
                      การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ 
                      ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 

3 พอใช ้

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
                       การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ 
                       ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

-- --- 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6   
ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบั 
                      แรกเขา้ 

3 พอใช ้

ตวับ่งช้ีท่ี 1.8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบ 
                            อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

4 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.9  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
                      หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อ 
                      คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่มาตรฐานที ่1 27 ดี 

คะแนนเฉลีย่ 3.85 ดี 

มาตรฐานที ่2  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                        อาชีวศึกษา    

  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐาน 
                       สมรรถนะรายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
                       สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
                      รายวชิา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดั 
                       การเรียนการสอนรายวชิา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่2 25  
คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
                       สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 
                       สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

                          สถานศึกษา 
5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล 
                      สารสนเทศของสถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.7  ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 5 ดีมาก 



110 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.8  ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม 
                       และภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารเรียน 
                       หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวสัดุ อุปกรณ์  
                       ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.11  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานการเงินและ 
                        งบประมาณ 

4 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.12  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดักา 
                        อาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ 
                        ต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่3 59  

คะแนนเฉลีย่ 4.92 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ   
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการ  
                       และวชิาชีพ 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4 5  
คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5  ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวจัิย 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ    
                      ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัของผูเ้รียน 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม   
                      ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่5 10  
คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  
                       เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ   
                        ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
                        และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  ระดบัคุณภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในดา้น 
                       ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.3  ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.4  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่6 20  
คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา   
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ  
                      อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่7 9  
คะแนนเฉลีย่ 4.50 ดี 

 

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. แต่ละตวับ่งช้ีไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารตดัสินไม่ต ่ากวา่ 3     
     คะแนน    

           ใช่          ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานไดค้ะแนนเฉล่ียจากทุกตวับ่งช้ีตามเกณฑ ์  
    การตดัสินไม่ต ่ากวา่ 3.50 คะแนน 

         ใช่          ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม          ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
          ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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     2. จุดเด่นและจุดทีต้่องพฒันา 

 2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีสนบัสนุนใหผ้ลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีไดร้ะดบั
คุณภาพดีข้ึนไป) 
  (1)  ตวับ่งช้ีท่ี  1.2  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนกัศึกษาท่ีฝึกงานมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่  3.51 ทุก ๆ แห่งคิดเป็นร้อยละ  100   จากปัจจยัท่ีสนบัสนุนโดยมีการนิเทศก่อนและระหวา่งการ
ฝึกงานและการประเมินผลร่วมกบัสถานประกอบการ 

(2)  ตวับ่งช้ีท่ี  1.3  สถานศึกษาไดพ้ฒันาผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัชั้น ปวช. และ ปวส.  
ในทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา  สาขางานโดยการสอนเสริมจนท าใหส้ามารถสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ  

ในสาขาวชิา/สาขางานนั้น ๆ  ระดบั ปวช.ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  65  ระดบั ปวส.  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  70  เน่ืองจาก
การสอนเสริมก่อนท าการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพในทุกสาขางาน 

(3) ตวับ่งช้ีท่ี  1.8   สถานศึกษาสามารถติดต่อกบัผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า  ไปศึกษาต่อ   
และท่ีไดป้ระกอบ      อาชีพะอิสระ และผูท่ี้ส่งขอ้มูลกลบัมาทุก ๆ คนวา่ไดง้านท า  ศึกษาต่อ  และประกอบอา
ชีพะอิสระ คิดเป็นร้อยละ  77.44  จากการปัจฉิมนิเทศ   และเนน้ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
  (4) ตวับ่งช้ีท่ี  1.9  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษามี
ค่าเฉล่ียมากกวา่  3.51 คิดเป็นร้อยละ  100   จากปัจจยัท่ีสนบัสนุนโดยการปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา 

 (5) ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  ฝ่ายวชิาการไดมี้การส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร  
และการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยจดัไดจ้ดัท าโครงการปรับปรุงคุณภาพการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ  โครงการส ารวจ
ความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร  โครงการทดลองใชแ้ละประเมินผลหลกัสูตร  และโครงการน า
หลกัสูตรสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไปใช ้ คิดเป็นร้อยละ  65  ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 (6)  ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัท าโครงการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ และ    บูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา  ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ฯ  คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนครูผูส้อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

             (7)  ตวับ่งช้ีท่ี  2.3  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 81 ของรายวชิาท่ีสอน 
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                           (8)  ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดั
และประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผล
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวชิาท่ีสอน  ใหค้รูทุกคน ให้เป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิาท่ีสอน  และใหค้รู
ทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ี
สอน 

                           (9)  ตวับ่งช้ีท่ี  2.5  สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความ
ร่วมมือในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสัมพนัธ์กบังาน  มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือ
การฝึกงาน  มี        การนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถานประกอบการ มีการวดัผล
การฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ  และการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
 

         (10)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.1  สถานศึกษามีคณะกรรมการวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย  ด าเนินการ

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการวทิยาลยัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ทุกท่านปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี

ก าหนดไวใ้นกฎหมาย  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาและการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาวทิยาลยั

เพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน  มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย   3.56  และ  3.57  ตามล าดบั 

                      (11)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.2  สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา  ไดมี้การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  แลจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

         (12)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.3  สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

วทิยาลยั  มีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ไดมี้การ

ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  และน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

         (13)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.4  สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของ

หน่วยงานตน้สังกดั  ไดมี้การประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก ๆ เดือน  มีการจดัประชุม
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ผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ไดน้ าความคิดเห็นของ

คณะกรรมการวทิยาลยั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้น

การพฒันาสถานศึกษา  และไดมี้การประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดย

คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 4.59 

         (14)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.5  สถานศึกษามีขอ้มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ท่ีจ  าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถว้นและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหาย

ของขอ้มูล  มีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั  ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียน

สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการ

ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  และมีผล

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย  4.31

         (15)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.6  สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียง

ท่ีส าคญั  5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการพนนั

และการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง  มีการ

ด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  น าผลการประเมินไป

ใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  และมีความเส่ียงลดลงมากกวา่  3  ดา้น 

                      (16)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.7  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนใหม่และเก่า  มีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษา

และจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาทุก ๆ วนั  มีการจดัตั้งระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน  มี

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนมากกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ  และมี

ระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 

         (17)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.8  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและ

ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดย

การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน  มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ  มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม ฯ  มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  4.53   

และน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ 

         (18)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.9  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

และคอมพิวเตอร์  มีการด าเนินงานจดัซ้ือตามแผนงาน โครงการ  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา ก 
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โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  ผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  4.00  และน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

         (19)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.10  สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ร้อยละ 82  ไดรั้บทุนการศึกษา ทุนวจิยั

หรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ  100   เขา้ร่วมโครงการ

แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขา

วชิาชีพ  ร้อยละ 5  ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  ร้อยละ 100  และไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ 

ยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอกร้อยละ 100 

         (20)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.11  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียน

การสอน  รายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพ  มีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน

สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  และมีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึก

และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

         (21)  ตวับ่งช้ีท่ี  3.12  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการ

อาชีวศึกษากบัเครือข่ายในประเทศ  ทุกสาขางานท่ีมีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ 

ร่วมพฒันาผูเ้รียน  มีจ  านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา  

มากกวา่  30 แห่ง  มีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อส่งเสริม 

สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา มากกวา่ 5 รายการ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

                      (22)  ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  ใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 

2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้

ร่วมโครงการ กิจกรรม  มีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย   4.53 

         (23)  ตวับ่งช้ีท่ี  5.1  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดั

ประกวด จดัแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  ใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และ

ระดบัชั้น ปวส. 2 จดัท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตาม

เกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดบัชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน  จดัประกวด
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และไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน

ทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา  น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน  และน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์

หรือไดรั้บรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั 

         (24)  ตวับ่งช้ีท่ี  5.2  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดั

ประกวด จดัแสดง นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  จดัประกวดและไดน้ านวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัร้อยละ 100  ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน

สถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั  

         (25)  ตวับ่งช้ีท่ี  6.1  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 8 โครงการ กิจกรรม  โดยใหค้รูและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วม

โครงการ กิจกรรม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทุกกิจกรรม  และมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา   มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  4.74 

         (26)  ตวับ่งช้ีท่ี  6.2  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    5 โครงการ กิจกรรม  ใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้

ร่วมโครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทุกกิจกรรม  และมีการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก

ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  4.80 

                     (27)  ตวับ่งช้ีท่ี  6.3  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 5 

โครงการ กิจกรรม  ใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม 

ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  และมีผลการประเมินโดย

เฉล่ีย   4.23 

        (28)  ตวับ่งช้ีท่ี  6.4   สถานศึกษาไดใ้หค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน  มีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการ

สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
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และผูเ้รียน  และไดด้ าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ  พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  4.08 

        (29)  ตวับ่งช้ีท่ี  7.1  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  ไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดั

ใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี  มีการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

        (30)  ตวับ่งช้ีท่ี  7.2  สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ส่วน

ท่ี 1  การจดัการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตวับ่งช้ี  และมีผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ี  โดยมีผลการ

ตดัสินของตวับ่งช้ีไดต้ามเกณฑสู์งสุด  ในระดบั  5  ดีมาก  จ านวน  26  ตวับ่งช้ี 

   2.2. จุดท่ีตอ้งพฒันา   (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีไดร้ะดบั
คุณภาพต ่ากวา่ดี) 
         (1)  ผลการเรียนของนกัศึกษาทุกระดบัชั้นในสาขางานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่าวา่  2.00        

                             ร้อยละ  70   เน่ืองจากนกัเรียนนกัศึกษายงัใหค้วามส าคญัต่อการศึกษานอ้ยมาก 

                      (2)  ผลการทดสอบ  V – Net  ในระดบัชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.  2  ในทุกสาขางาน  ท่ีมีผล 

                            การทดสอบ  ไดค้ะแนนต ่าวา่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ   เน่ืองจากนกัเรียนนกัศึกษาไม่ไดใ้ห ้

                            ความส าคญัในการสอบ V – NET  และเขา้ท าการสอบไม่ครบทุกคน 

                      (3)  ผลส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ในสาขางานท่ีต ่ากวา่ร้อยละ  70  เน่ืองจาก

นกัเรียนนกัศึกษามีการออกเรียนกลางคนัจ านวนมาก  จากสาเหตุปัญหาทางครอบครัว  เศรษฐกิจ  และสังคม 

3. แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

    เพื่อให้การพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 

การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาจุดท่ีตอ้งพฒันาและเสริมจุดเด่นใหดี้ยิง่ข้ึน ตงัต่อไปน้ี  

   1.  ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนในทุกสาขางานใหมี้ผลการเรียน

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  2.00  ในทุก ๆ ระดบัชั้นปี 
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       2.  ปรับปรุงผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกสาขางานใหมี้ผลการทดสอบ

สูงกวา่ร้อยละ  70  โดยการท าการสอนเสริมใหใ้นทุกสาขางานก่อนท าการทดสอบ 

   3.  สร้างความส าคญัและความตระหนกัในการเขา้ทดสอบ  V –Net  ของนกัเรียนนกัศึกษาชั้น  

ปวช. 3  และ  ปวส.  2  โดยการท าการสอบเสริมเพื่อเตรียมทดสอบในทุกสาขางาน  พร้อมทั้งนกัเรียน

นกัศึกษาเขา้ท าการทดสอบทุกคน 

   4.  สร้างมาตรฐานแกไ้ขและป้องกนัผูเ้รียนออกกลางคนัในระหวา่งการศึกษา  และท าการสอน

เสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่  2.00  เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรในแต่ละสาขางานสูง

กวา่ร้อยละ  70  เม่ือเทียบกบัแรกเขา้                                                                                                                         

                5.  สร้างการประสานงานระหวา่งผูส้ าเร็จการศึกษากบัสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายในการ

ส่งขอ้มูลผูไ้ดง้านท า  ศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อเป็นขอ้มูลในการท าการประเมินคุณภาย

ภายใน 

   6.  การฝึกงานของนกัศึกษาควรนิเทศก่อนฝึกระหวา่งฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ  ในดา้น

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  และดา้นสมรรถนะวชิาชีพ  เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ใหมี้ระดบัผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51 – 5.00  คิดเป็น 

ร้อยละอยูใ่นระดบั  ดีมาก 

   7.    สถานศึกษาควรมีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

น ามาทดลองใช ้ ประเมินหลกัสูตร  ท่ีจดัการเรียนการสอน  ใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ย

เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน  และครูมีการด าเนินการตาม  

แผนฯ  น าผลการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน  และน าผล

จากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

   8.  สถานศึกษาควรจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัท า

แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ไดมี้การด าเนินงาน ตาม

แผนปฏิบติัการประจ าปี  ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  แลจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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   9.   สถานศึกษาควรมีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  

มีการด าเนินงานจดัซ้ือตามแผนงาน โครงการ  มีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  ท่ีทนัสมยัและ

เพียงพอต่อการใชง้านในทุกสาขางาน 

   10.  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดั

ประกวด จดัแสดง นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  และไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอน  ชุมชน  และเผยแพง่ผลงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 

   11.  สถานศึกษาควรมีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 8 โครงการ กิจกรรม  โดยใหค้รูและผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม   

       12.  สถานศึกษาควรใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

และผูเ้รียน  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   13.  สถานศึกษาควรมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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รายงานการประชุม  มติคณะกรรมการบริหารใหค้วามเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน หรือ 

ขอ้เสนอแนะ  เม่ือวนัท่ี 14  มิถุนายน  2556..... 

 

 1.  คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน  โดยมติเป็นเอกฉนัทต์าม

รายงานท่ีเสนอในท่ีประชุม  ดงัน้ี 

  (1)  มาตรฐานท่ี 1  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  คะแนนเฉล่ีย  3.71  อยูใ่น           

                                  ระดบั  ดี 

  (2)  มาตรฐานท่ี 2  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  คะแนนเฉล่ีย  5   

                                  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

  (3)  มาตรฐานท่ี 3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  คะแนนเฉล่ีย  4.92  อยูใ่นระดบั   

                                  ดีมาก 

  (4)  มาตรฐานท่ี 4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ  คะแนนเฉล่ีย  5  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

  (5)  มาตรฐานท่ี 5  ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั  คะแนนเฉล่ีย   

                                  5  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

  (6)  มาตรฐานท่ี 6  ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

                                 พลโลก  คะแนนเฉล่ีย  5  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

  (7)  มาตรฐานท่ี 7 ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  คะแนนเฉล่ีย  4.50  อยูใ่นระดบั  ดี 

 

2.  ขอ้เสนอแนะ 
 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัฯ  มีขอ้เสนอในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 

(1) ใหป้รับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของนกัเรียนนกัศึกษาในระดบัชั้น  ปวช. 1 – 3  

และ  ปวส.  1 – 2  ในทุก ๆ สาขวชิาสาขางานใหทุ้กคนมีผลการเรียนคะแนะเฉล่ียสะสม 

ในแต่ละชั้นปีไม่ต ่ากวา่  2.00 

(2)  ใหส้ถานศึกษาใหค้วามส าคญั  และสร้างความพร้อมใหก้บันกัเรียนนกัศึกษาใน

ระดบัชั้น ปวช.  3  และ  ปวส.  2  ในการเขา้ท าการทดสอบ  V – NET  เพื่อใหมี้ผล         

การทดสอบของนกัเรียนนกัศึกษาทุกคนผา่นเกณฑค์ะแนนเฉล่ียระดบัชาติ  ไดร้้อยละ

ตามท่ีก าหนด 
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การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ท่ี มาตรฐาน เป้าหมาย 

1 ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

3 ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

4 ดา้นการบริการวชิาการและวิชาชีพ ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

5 ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

6 ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

7 ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

 

1. คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี  

และมีความสุขผูเ้รียนมีรายไดใ้นระหวา่งการศึกษา 

                   1.1 ก าลงักาย ก าลงัใจทีส่มบูรณ์  
           1.1.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโต  

                            อยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑก์ารพฒันาในแต่ละช่วงวยั  

                  1.2  ความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นและเพยีงพอในการด ารงชีวติและพฒันาสังคม  
           1.2.1.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  
           1.2.2   ผูเ้รียนมีงานท าและน าความรู้ไปใชใ้นการสร้างงานและสร้างประโยชน์ใหส้ังคม  

                 1.3  ทกัษะการเรียนรู้และปรับตัว  
          1.3.1  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ทนัโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใช ้  
                    แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม  
          1.3.2  ผูเ้รียนสามารถปรับตวัได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

                                  เป็นอยา่งดี  
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    1.4  ทกัษะทางสังคม  
          1.4.1  ผูเ้รียนเขา้ใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีทกัษะและความสามารถ  

                            ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  

         1.4.2  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ เขา้ใจ ยอมรับ และตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมท่ี  
                                 แตกต่างกนั สามารถแกปั้ญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวธีิ  
                1.5  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

         1.5.1  ผูเ้รียนด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต  
         1.5.2  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความ  

                                 เป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผน่ดินไทย และปฏิบติัตนตามระบอบ                
                                ประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็นอาสาสมคัรเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทย     
                                และพลโลก  

 

 2.   การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและ                    

                   เตม็ศกัยภาพ        

                   2.1  มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รียนทุกระบบสอดคลอ้ง  
                          ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  

     2.2   ผูเ้รียนมีโอกาส/สามารถเขา้ถึงหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจดัไวอ้ยา่งทัว่ถึง  
     2.3   สถานศึกษาใหบ้ริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอ้มท่ีต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี มี  
             การส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั  
     2.4   มีการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้และการใหบ้ริการเทคโนโลยี 
             สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

           3.  การพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีคุณภาพ  
         3.1  ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง      
                เพือ่สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ  

3.2 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน 

และผกูพนักบังานมีอตัราการออกจากงานและอตัราความท าผดิวนิยัลดลง                                   

3.3 มีแนวโนม้ในการรวมตวัจดัตั้งองคก์รอิสระเพื่อสร้างเกณฑม์าตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตาม   

การด าเนินการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคค์วามรู้ ท่ี

หลากหลาย  
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           4.  การบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน  
         4.1  องคก์ร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพทอ้งถ่ิน สภาพปัญหา     
                และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  

   4.2  ผูรั้บบริการ/ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจดับริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
   4.3  มีการก าหนดระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  

                       เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้  
 
          5.  การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนใหเ้ป็นสังคมแห่ง                         

               การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้        

  5.1  สถานศึกษาร่วมมือกบับุคลากรและองคก์รในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทุกระดบั ร่วมจดัปัจจยั             

                     และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และใหบ้ริการวชิาการท่ีเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคน  

                    ในชุมชน เพื่อใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ          

              5.2  ชุมชนเป็นท่ีตั้งขององคก์รท่ีมีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคม 

                     แห่งความรู้ มีความปลอดภยั ลดความขดัแยง้ มีสันติสุข และมีการพฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  

         6.   การศึกษาวจิยั สร้างเสริม สนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ของครูและผูเ้รียน 
 6.1  ศึกษาวจิยั ส ารวจ จดัหา และจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
 6.2  ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญาและ 
       อ่ืน ๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุก   
       ประเภท เพื่อใหค้นไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติไดจ้ริง  
6.3  ศึกษาวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และการพฒันาประเทศ  
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แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตามยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี 
 

พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัวดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

แนว
ทางการจัด
การศึกษา 
1.จดัการ
เรียนรู้ท่ีมุ่ง
พฒันา
ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและ
การบริหาร
โดยใช้
สถานศึกษา
เป็นฐาน 

 
 
1.การจดั
หลกัสูตรการ
เรียนรู้และ
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้
พฒันาตาม
ธรรมชาติและ
เตม็ศกัยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ใหบ้ริการ
ทางการศึกษา
มี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีต่อการเรียนรู้  

 
 
1.ผูเ้รียนมี
โอกาส/สามารถ
เขา้ถึงหลกัสูตร
ต่าง ๆ ท่ีจดัไว้
อยา่งทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาคารเรียน 
และ
สภาพแวดลอ้ม
มีควมปลอดภยั
ในการใชง้าน 

 
 
1.มีการจดั
หลกัสูตรท่ี
หลากหลาย
ตามความ
เหมาะสม
ของกลุ่ม
ผูเ้รียนทุก
ระบบ
สอดคลอ้ง
ตามความ
ตอ้งการ
ของผูเ้รียน
และ
ทอ้งถ่ิน 
สนบัสนุน
การพฒันา
ศกัยภาพ
ของผูเ้รียน  
2. มีระบบ
การดูแล
รักษา
อาคารเรียน 

 
 
การพัฒนา
หลักสูตร ใน
ระดับ ปวช. และ 
ปวส. ที่
ครอบคลุม
มาตรฐานอาชีพ 
11 สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาคารเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานและ
บริเวณสถานที่ 

 
 
โครงการ
ส ารวจความ
ต้องการใน
การพัฒนา
หลักสูตร
สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การพฒันา
ดูแลการใช้
อาคาร
สถานท่ี
หอ้งเรียน 

 
 
ความต้องการ
ในการพัฒนา
หลักสูตร ใน
ระดับ ปวช. 
และ ปวส. ที่
ครอบคลุม
มาตรฐาน
อาชีพ 11 
สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สถานศึกษา
มีอาคารเรียน 
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
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พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัวดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

 มีอาคารสถานท่ี 
มีการส่งเสริม
สุขภาพอนามยั 
และความ
ปลอดภยั  
 
การพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู 
คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการ
ศึกษาอยา่งเป็น
ระบบและมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
1.เพื่อใหบุ้คลากร
พฒันาตนเอง
ทางดา้นวชิาการ 
2. เพื่อให้
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การสอน 
 

บริเวณและ
ส่ิงแวดลอ้ม
ใหป้ลอดภยั 
 
 
 
ผูบ้ริหาร ครู 
คณาจารย ์
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาไดรั้บ
การพฒันา
อยา่งเป็น
ระบบ
ต่อเน่ือง 

  
 
 
 
 
 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
จ  านวน     45        
คน 
 

 
 
 
 
 
 
ฝึกอบรม
ดา้น
วชิาการ/
วชิาชีพและ
จรรยาบรร
ณวชิาชีพแก่
ครูและ
บุคลากร
ทาง                                                       
การศึกษา 

และปลอดภยั 
 
 
 
 
 
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา  
มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง    

 การบริหาร
จดัการท่ีใช้
สถานศึกษาเป็น
ฐาน 

1.รับทราบ
ขอ้เสนอแนะ
ความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง หน่วย
ของท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.เพื่อการ
ประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
ผูป้กครอง หน่วย
ของท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานศึกษา  
3.  เพื่อร่วมกนั 

องคก์ร 
ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การจดัการ
เรียนรู้ ตาม
สภาพ
ทอ้งถ่ิน 
สภาพ
ปัญหา และ
ความ
ตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

1.คณะ 
กรรมการบริหา
รสถานศึกษา
จ านวน  9  คน 
2.องคก์ร  
ชุมชน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง
จ านวน  300  
คน 
 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรม
บริหาร
สถานศึกษา 

2.ประชุม
ผูป้กครอง
นกัเรียน
นกัศึกษา
และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง
ประจ าเรียน 

สถานศึกษามี
องคก์ร  
ชุมชนและผูมี้
ส่วนร่วน
เก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
และจดัการ
เรียนการสอน 
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พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัวดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ /   
การสร้างวถีิ
การเรียนรู้ 
และแหล่ง
การเรียนรู้ให้
เขม้แขง็ 

 
 
 
 
 
 
การบริการ
วชิาการและ
สร้างความ
ร่วมมือ
ระหวา่ง
สถานศึกษา
กบัชุมชนให้
เป็นสังคม
แห่งการ
เรียนรู้/สังคม
แห่งความรู้  
 

แกไ้ขปัญหาของ
ผูเ้รียนระหวา่ง
ผูป้กครอง หน่วย
ของท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานศึกษา  
 
เพื่อใหบ้ริหาร
ทางวชิาการและ
วชิาชีพแก่ชุมชน  
และการพฒันา
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษา
ร่วมมือกบั
บุคลากร
และองคก์ร
ในชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ร่วมจดั
ปัจจยัและ
กระบวนกา
รเรียนรู้
ภายใน
ชุมชน และ
ใหบ้ริการ
วชิาการท่ี
เป็น
ประโยชน์
แก่การ
พฒันา
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน  45คน 
นกัเรียน
นกัศึกษา 
จ านวน 
700  คน 
 

ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
บริการ
วชิาการและ
วชิาชีพสู่ 
ชุมชนโดยมี
ส่วนร่วม
ของครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาและ
ผูเ้รียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ครูนกัศึกษา
ไดใ้หก้าร
บริหารชุมชน
และการมี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ชุมชน 

 
 



127 

 

 

พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัวดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

 การศึกษา 
วจิยั สร้าง
เสริม 

สนบัสนุน
แหล่งการ
เรียนรู้ 

1. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
ผู้เรียนสามารถ
จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้ตรง
ตามสาขาวิชาที่
ตนเองได้ท าการ
เรียนการสอน 
 
 
2.เพื่อท าการ
เผยแพร่ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 
โครงการของ
ผู้เรียนต่อ
สาธารณชน 
เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
 

ผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ทุก
สาขาวชิา/
สาขางาน
สามารถ
สร้างผลงาน
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวยั และ
โครงการได ้
 
 
ช่องทางการ
เผยแพร่
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 
งาน
สร้างสรรค์
หรือ
งานวิจัย 
โครงการ
ของผู้เรียน
ต่อ
สาธารณชน 

1.ผลงานระดบั 
ปวช. 3 จ านวน  
3 คน : ช้ิน 
ผลงานระดบั  
ปวส. 2 
จ านวน  
2 คน : ช้ิน 
 
 
 
 
 
2.ผู้เรียนในแต่
ละสาขาวิชา 
ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส.  
จ านวน  11  
สาขางาน 
 

1.โครงการ
ส่งเสริม
สนบัสนุน
การจดัท า
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งาน
สร้างสรรค ์ 
หรือ
งานวจิยัตาม
รายวชิา
โครงการ
ของผูเ้รียน 
2.  เผยแพร่ 
ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์  
งาน 
สร้างสรรค์  
หรือ 
งานวิจัย 
โครงการ 
ของผู้เรียน 
ต่อ 
สาธารณะ 
ชน  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโครงการของผู้เรียนต่อสาธารณะชน 
 

ผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ระดบั ปวช. 
และ ปวส.มี
ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั 
โครงการ
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
ผลงานผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 
งาน
สร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 
โครงการของ
ผู้เรียนต่อ
สาธารณชน 
สามารถท าให้
เกิด 
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
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แบบประเมินความพงึพอใจ ตามตัวช้ีวดัที ่1.2 , 1.9 
แบบประเมินความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาทีรั่บผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน  
/ศึกษาต่อ ทีม่ีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ค าช้ีแจง    เน่ืองจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซ่ึงเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยั
เทคโนดลยีพณิชยการบา้นดุง  ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของ 

ผูส้ าเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามน้ี   

 
รายการ 

ความพงึพอใจ 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ต้องปรับปรุง 
(2) 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
             (1) 

1.ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ พฤติกรรมและทกัษะทางปัญญา 

1.1 ความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีจรรยาบรรณ      
1.2 ความมีระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน      
1.3 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น      
1.4 มีความขยนั อดทน ตรงต่อเวลา      
1.5 มีทศันคติท่ีดีต่องานหรือหน่วยงาน      
1.6 มีวสิัยทศัน์  ความคิดสร้างสรรค ์ สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

2.  ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถภาพทัว่ไป ได้แก่ความรู้และทกัษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
พฒันาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การท างานร่วมกบัผู้อืน่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การ
จัดการและพฒันางาน 
2.1 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     

2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ประยกุตค์วามรู้และ
การแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

     

2.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและ
บุคคลทัว่ไป 

     

2.4 การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือท างานเป็นทีม      
2.5 ความสามารถทางดา้นสถิติและการค านวณ      
2.6 ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันางาน      
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ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
และ วทิยาลยัฯ   ทางวทิยาลยัฯ ขอขอบคุณในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่มา ณ โอกาสน้ีดว้ย                                  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ                                                                                                                                  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม                                                                                                           
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  สถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา                                        
ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาหลกัสูตร                                                                                                                                           
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                             
ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา......................................................................................... 
สถานท่ีตั้ง
.................................................................................................................................................................... .....              
ลกัษณะของสถานประกอบการ     ราชการ/รัฐวสิาหกิจ       บริษทัเอกชน       ธุรกิจส่วนตวั       อ่ืน ๆ 
.....................ผูใ้หข้อ้มูล.........................................................ต  าแหน่ง.............................................เบอร์
โทรศพัท.์..............................    ช่ือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส. 
.........................................................สกุล..............................................                           ตอนที ่2 ความพงึ
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ทีม่ีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา                                         
    
ตอนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                        

          ค าช้ีแจง   โปรดแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่ช่วยในการปรับปรุงหลกัสูตรและคุณภาพ 

                        ผู้ส าเร็จการศึกษาของวทิยาลยั 

1.ปัญหาในการปฏิบติังาน 

.............................................................................................................................................................................................. 
2. ความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีตอ้งการใหห้น่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาตอ้งการเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................................. 
3. ขอ้เสนอเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

3.ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทกัษะในสาขาวชิาชีพสู่การปฏิบัติจริง  
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
3.1 ความรู้ในวชิาชีพและในงานท่ีรับผดิชอบ      
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยกุตค์วามรู้และ
การแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 
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ครู) 
 

แบบบันทกึการจัดการเรียนรู้ของครู 
สถานศึกษา........................................................................................ 

หลกัสูตร..................................................ประเภทวชิา......................................................... 
ช่ือ........................................สกุล....................................สาขาวชิา/สาขางาน............................................... 

 
 
 
ท่ี 

 
 

 
หลกัสูตร/รายวชิา 

2.2 2.3 2.4  
 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)  

มีแ
ผน
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เรีย
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น 
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ผูเ้รี
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น า
ผล

กา
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ระ
เมิน

ไป
ใช

 ้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

              
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 
(1) ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้

สมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 
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(1) ครูจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย    ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
(3) ครูท าบนัทึกหลงัการสอน 
(4) ครูน าผลจากการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
(5) ครูน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 
(1) ครูก าหนดและแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบก่อนการจดัการ

เรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 
(2) ครูด าเนินการวดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน 
(3) ครูใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวชิาท่ีสอน 
(4) ครูใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
(5) ครูน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 
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 (หัวหน้าสาขา) 
 

แบบเกบ็ข้อมูลการจัดการเรียนรู้  
หลกัสูตร..........................................ประเภทวชิา/สาขางาน........................................................ 

 
 
 
 
ท่ี 

 
 

 
จ านวน/รายวชิา 

2.2 2.3 2.4  

 
(1
) 
(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
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ใช

 ้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 รวม             
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 

(1) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 
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(1) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
(3) หวัหนา้สาขาด าเนินการนิเทศใหค้รูท าบนัทึกหลงัการสอน 
(4) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูน าผลจากการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 
(5) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4 

(1) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูก าหนดและแจง้หลกัเกณฑ์และวธีิการวดัและประเมินผลให้
ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 

(2) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูวดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน 
(3) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวชิาท่ีสอน 
(4) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิาท่ี

สอน 
(5) หวัหนา้สาขาด าเนินการใหค้รูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา

สมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ    และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 
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(สถานศึกษา) 
 

แบบเกบ็ข้อมูลการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษา............................................................ 

 
 
 
ท่ี 
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 รวม             
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 

(1) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 
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(1) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
(3) สถานศึกษาด าเนินการนิเทศใหค้รูท าบนัทึกหลงัการสอน 
(4) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูน าผลจากการสอนไปจดัท าวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 
(5) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4 

(1) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูก าหนดและแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียน
ทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูวดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน 
(3) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวชิา

ท่ีสอน 
(4) สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิาท่ี

สอน 
(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา

สมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปีการศึกษา 2555 
*********************************************************** 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบติังานศึกษา ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูท้รงคุณวุฒิ  โดยมุ่งเนน้ดา้นการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามระเบียบตราสาร
จดัตั้งสถานศึกษา 
 
2. แบบสอบถามแต่ละดา้น  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  โดยมีระดบัของการปฏิบติั
ใหเ้ลือก 5  ระดบั  คือ 

1.00  -  1.80  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.81  -  2.60  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
2.61  -  3.40  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
3.41  -  4.20  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
4.21  -  5.00  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ (  )  ครู  (  )  บุคลากร  (  )  นกัเรียน/นกัศึกษา 
สาขาวชิา (  )  .............................................  (  )  ................................................. 

(  )  .............................................  (  )  ................................................. 
(  )  .............................................  (  )  ................................................. 

  หมายเหตุ  ใหส้ถานศึกษาส ารวจทุกสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

ประเด็นตามหลกัธรรมภิบาล 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
1. หลกันิติธรรม 
1.1 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน  

     

1.2 มีการใชอ้  านาจในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม       
1.3 มีการก าหนดภาระหนา้ท่ีหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสามารถกระท าได ้ 
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1.4 มีการแจง้ขั้นตอนการท างานใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ       
1.5 มีการออกค าสั่งท่ียดึหลกัความเสมอภาค       
1.6 มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ี
สอดคลอ้งกบัอ านาจตามกฎหมาย 

     

2. หลกัคุณธรรม 
2.1 ยดึหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการ
ปฏิบติังาน และกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

     

2.2 ท างานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีผลประโยชน์
ดา้นการเงินท่ีขดัแยง้กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  

     

2.3 ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ  

     

2.4 มีคุณธรรมในการบริหารจดัการ เช่น การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯ  

     

2.5 ท างานดว้ยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้ 

     

3. หลกัความโปร่งใส 
3.1 มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานท่ีเขม้แขง็  

     

3.2 มีระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีโปร่งใส       
3.3 มีระบบคดัเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีเขา้มา
ปฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถสูง  

     

3.3 มีระบบคดัเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีเขา้มา
ปฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถสูง  

     

3.4 มีผลตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานเป็น
ผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพสูง  

     

3.5 มีผลตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรท่ีซ่ือสัตย ์      
3.6 มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานท่ี
มีประสิทธิภาพสูง  

     

3.7 มีการลงโทษจริงจงั หนกัเบาตามเหตุและ
พฤติการณ์ของการกระท าผดิ  

     

3.8 มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารอยา่ง      
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เปิดเผยใหแ้ก่บุคลากร 
4. หลกัการมีส่วนร่วม 
4.1 รับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ
ปรับปรุงการท างานเม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะ  

     

4.2 ประสานสัมพนัธ์ ท างานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายในการท างาน  

     

4.3 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในระดบัวางแผน  

     

4.4 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรือบุคคลภายนอกเขา้
มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน  

     

4.5 มีการใหเ้วลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจในเวลาท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

     

5. หลกัส านึกรับผดิชอบ 
5.1 ผูบ้ริหารไดส่ื้อสารและท าความเขา้ใจในเร่ืองของ
แผนรวมขององคก์ารแก่ทุกคนท่ีรับผดิชอบ 

     

5.2 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนบัสนุนแก่สมาชิกใน
ทีมงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  

     

5.3 ทุกคร้ังก่อนเร่ิมปฏิบติังานบุคลากรจะทราบถึง
ดชันีช้ีวดั และมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

     

5.4 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และมี
การวางแผนส ารองในกรณีเกิดปัญหาความขดัแยง้ 

     

5.5 มีมาตรการในการจดัการกบัผูท่ี้ไม่ยอมพฒันา
เปล่ียนแปลง  

     

6. หลกัความคุ้มค่า 
6.1 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณภาพของงานท่ีท า  

     

6.2 อตัราก าลงัของบุคลากรมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณงาน  

     

6.3 มีการจดัท ารายงานการเงินสม ่าเสมอทุกปี และมี
ขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นระบบ  
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6.4 มีการวางแผนการก าหนดอตัราก าลงัภายใน
หน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน  

     

6.5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความ
ช านาญในงานท่ีรับผดิชอบ  

     

6.6 มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม
เพิ่มพนูความรู้  

     

6.7 มีการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ทนัสมยัเพื่อลดตน้ทุน 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อคณะกรรมการ  ในการปฏิบัติงานร่วมกบับุคลากร 
ในสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปีการศึกษา   2555 
*********************************************************** 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบติังานร่วมกบั
บุคลากรในสถานศึกษา  ช่ือสถานศึกษา  .................................. 
 
2. แบบสอบถามแต่ละดา้น  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  โดยมีระดบัของการปฏิบติั
ใหเ้ลือก 5  ระดบั  คือ 

1.00  -  1.80  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.81  -  2.60  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
2.61  -  3.40  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
3.41  -  4.20  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
4.21  -  5.00  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ (  )  ครู  (  )  บุคลากร  (  )  นกัเรียน/นกัศึกษา 
สาขาวชิา (  )  .............................................  (  )  ................................................. 

(  )  .............................................  (  )  ................................................. 
(  )  .............................................  (  )  ................................................. 

  หมายเหตุ  ใหส้ถานศึกษาส ารวจทุกสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
๑.  การออกระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 

     

๒.  การใหค้วามเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

๓.  การใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการ
สถานศึกษาดา้นบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วชิาการ กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี และ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

     

๔.  การก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     

๕.  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 

     

๖.  การใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีสถานศึกษามีอยูข่ณะนั้น 

     

๗.  การใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของสถานศึกษา 

     

๘.  การใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงิน
ประจ าปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

     

๙.  การพิจารณาค าร้องทุกขข์องครู ผูป้กครองและ
นกัเรียน 

     

๑๐.  การด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็น
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร(ระบุ
เพิ่มเติม) 
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การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา   2555 
*********************************************************** 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริการสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 

ช่ือ- สกุล นายทรรศนภูมิ  บุรีเพยี  ต าแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต/ผษู้อ านวยการ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการงานในสถานศึกษาวทิยา
เทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  โดยมุ่งเนน้
ดา้นการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามระเบียบตราสารจดัตั้งสถานศึกษา 

2.   แบบสอบถามแต่ละดา้น  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  โดยมีระดบัของการปฏิบติั   
      ใหเ้ลือก 5  ระดบั  คือ 

1.00  -  1.80  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.81  -  2.60  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
2.61  -  3.40  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
3.41  -  4.20  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
4.21  -  5.00  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 
 

ข้อที่ อ านาจหน้าที่ 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1 วสัิยทัศน์และความเป็นผู้น าของผู้บริหาร      
1.1 มีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและน่าเช่ือถือ      

1.2 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความสามารถ
อยา่งเตม็ท่ี 

     

1.3 
เป็นท่ียอมรับของชุมชน  ดว้ยความศรัทธา
อยา่งจริงใจ 

     

1.4 น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน      
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ข้อที่ อ านาจหน้าที่ 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 
พฒันาสถานศึกษาและสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ
อยา่งเตม็ท่ี 

     

1.5 มีการวางแผนติดตามงานอยา่งเป็นระบบ      

1.6 
ท าใหท้่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบั
ผูบ้ริหาร 

     

1.7 
ทุ่มเทสนใจอยา่งเตม็ท่ีในการเผชิญ/จดัการ
กบัความผดิพลาดขอ้ร้องเรียน และความ
ลม้เหลว 

     

1.8 
ประพฤติปฏิบติัตนในวถีิทางท่ีท าใหท้่าน
เล่ือมใส 

     

1.9 
แสดงความมัน่ใจวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะ
บรรลุผล 

     

2 
ความสามารถด้านวชิาการและบริหาร
สถานศึกษา 

     

2.1 มีการกระจายอ านาจในการบริหาร      

2.2 
มีการใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายทิศทางการ
วางแผนจดัการศึกษาของตนเอง 

     

2.3 
มีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ในการบริหาร การ
ตดัสินใจและการจดัการศึกษา 

     

2.4 

มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาพึ่งตนเองท่ีเน้น
ให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตวัเองมี
อ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
ความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 
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2.5 มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายใน      

ข้อที่ อ านาจหน้าที่ 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก  รวมทั้ง
การแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ
ดา้นทรัพยากรและเทคนิควธีิการใหม่ 

     

2.6 
มีความสามารถในการปรับใชก้ารบริหาร  
ตามสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและหลากหลาย 

     

2.7 

มีการส่งเสริมพฒันาตนเองทั้งการพฒันา
องคก์ร  พฒันาวชิาชีพ  พฒันาบุคลากรและ
พฒันาทีมงานเพื่อการพฒันาไปสู่องคก์รการ
เรียนรู้ 

     

2.8 

มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  โดยสถานศึกษา
ก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

     

3 ด้านบริหารจัดการของสถานศึกษา      

3.1 
ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวชิาการของ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

3.2 

ส่งเสริมและและมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสั ยทัศ น์  พันธ กิจ   ตามนโยบาย  และ
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

3.3 
ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนกัเรียนของสถานศึกษาตามระเบียบท่ี
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด 

ข้อที่ อ านาจหน้าที่ 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3.4 
จดัท าหลกัฐานเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา 

     

3.5 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบังานวิชาการตาม
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ    
รวมทั้งตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของสถานศึกษา และหน้าท่ี อ่ืน
ตาม ท่ี   ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สถานศึกษาเอกชน พุทธศกัราช 2550 
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คณะผู้จดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 
 ค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

ท่ี  ๓๒ / ๒๕๕๖ 
เร่ือง   แต่งตั้ง คณะผูจ้ดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

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

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยัฯ  ไดด้ าเนินงานและก ากบั  ติดตามการท างาน
ดา้นงานประกนัภายในวทิยาลยัฯใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา   เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพ
มาตรฐานการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของ  สอศ.  2555  ในทุก ๆ มาตรฐานและตวับ่งช้ี   

บดัน้ี  การด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษา  2555  ไดส้ าเร็จ
เสร็จส้ินไปดว้ยความเรียบร้อยแลว้  จึงแต่งตั้งคณะผูจ้ดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  วทิยาลยั
เทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  รวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐาน  7  มาตรฐาน  และ35  ตวับ่งช้ี  เพื่อจดัท าเป็น
รายงานคุรภาพภายใน  ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคล  ดงัต่อไปน้ี 

1.  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่  1.1 – 1.9    
      1.1  นางพรผกา  โพธ์ิขาว  1.2  นายไพวลัย ์ อนนัตภูมิ  

1.3 นางสาวพิมลรัชดา  แกว้เพชร 1.4  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงดาราพร  กุลพลเมือง 
1.5 นางสาวยภุาพรรณ  ใจนอ้ย )   1.6  นางสาวจุฑารัตน์  นอ้ยเอาะ 
1.7 นางสาวสุกญัญา  หนนัแป  1.8  นายไพวลัย ์ อนนัตภูมิ 
1.9  นางสาวสุกญัญา  หนนัแป 

  2.  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่  2.1 – 2.5 
   2.1  นายสหชัพร  จิตติสุวรรณ 2.2  นางพรผกา  โพธ์ิขาว   

   2.3  นายวรีะชยั  ดวงดุ  2.4  นางสาวเยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์ 

   2.5  นางสาวจุฑารัตน์  นอ้ยเอาะ 
3.  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 – 3.12  

   3.1  นางสาวสุจิตรา  ปู่ หลุ่น 3.2  นางสาวอรอนงค ์ หลกัค า 

   3.3  นางสาวอรอนงค ์ หลกัค า 3.4  นางสาวสุพตัรา  ศรีสิม  
3.5  นายภทัรธีระ  ประทุมเม 3.6  นายโยทิน  จนัทะไหม   
       นายศราวฒิุ  ดุงศรีแกว้         นายปรินทพล  กองศรีนนท ์  
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      นายวชิระ  ธรรมมามนธ์      นายกมัปนาท  จนัทา   
      นางสาวมยรีุ  ราชโคตร 

   3.7  นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง       นายสมาน  อินทร์พามา 
          นางสาวปรียานุช  พรหมแสงใส 

3.8  นายธวชัชยั  เพียแพง       นายจร  เช่ือมแกว้     
       นายสมเด็จ  ร่ืนกลาง       นายวชัรา  สีนา    
       นายไชยยา  การช่วง       นายสิทธิพร  โคตรปัจจิม   
       นายบุญชู  ศรีชยัมุล  

   3.9  นายภทัรธีระ  ประทุมเม  
3.10  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท ์  

   3.11  นางสาววรรณี  ชาดา       นางสาววลิษา  แสนสุข 
3.12  นางพรผกา  โพธ์ิขาว      นางสาวสุพตัรา  ศรีสิม 

 4.  มาตรฐานที่  4  ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1 
 4.1  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงดาราพร  กุลพลเมือง 
5.  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1 – 5.2 
 5.1  นายสหชัพร  จิตตสุวรรณ 5.2  นางพรผกา  โพธ์ิขาว 

     5.3  นายนฤพนธ์  สุทธิพร  
  6.  มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที ่ 6.1  
   6.1  นางสาวสุทธิพร  นามชู 6.2  นายสงวน  ฮองตน้ 
   6.3  นายยศพร  บุรีเพีย  6.4  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
  7.  มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1  

7.1  นางสาวสถาพร  ปุกหุต 7.2  นายชาคริต  พรมเรืองเดช 
 ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ด าเนินงานท่ีมอบหมาย   ดว้ยความตั้งใจ รับผดิชอบ
อยา่งเคร่งครัด เพื่อใหก้ารจดัท ารายงานคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา  2555  บรรลุตามเป้าหมายอยา่งะมี
ประสิทธิภาพ  

 
                               สั่ง ณ วนัท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

                                                        
 

(   นายทรรศนภูมิ      บุรีเพีย   ) 
                ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 


