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รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  

ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยนําจุดออน

ของสถานศึกษามาปรับปรุง  พัฒนา  และดําเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว

บงชี้  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)  ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกคน 

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด เกิด

จากการสนับสนุนของฝายบริหาร  และจากความรวมมือ รวมใจ ของบุคลากรของสถานศึกษาทุกทาน  จึงขอขอบคุณ

ผูท่ีมีสวนท่ีเก่ียวของมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ประวัติและสภาพท่ัวไปโดยยอ 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนถึงชั้น ม .6 โดยมี

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนเจาของ  ซ่ึงในวาระท่ีบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดกอตั้ง 70 ป บริษัทฯ มีความ

ประสงคท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทาหลวง ใหกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ทําการจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เพ่ือผลิตบุคลากร ดาน

อุตสาหกรรม ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงออกมาชวยพัฒนาประเทศสืบไป 

 

1.2  ขนาดและท่ีตั้ง 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 8 ถนนพัฒนพงษ  ตําบลบานครัว  อําเภอ

บานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทรศัพท 0-3628-1295 โทรสาร 0-3633-1004 Website http://www.tl.ac.th 

 

1.3   ปรชัญา 

  สรางผูนําทางเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 

 

1.4  วิสัยทัศน 

  วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนองคกรมุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือคุณภาพและมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

 

1.5  พันธกิจ 

พันธกิจท่ี 1 :   พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 2 :   ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ   

พันธกิจท่ี  3 :  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและ  ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4 :   สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง  

 

1.6  เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 

เปาหมายท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

เปาหมายท่ี 2 : ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ 

            ระดมทรัพยากร  แหลงเรียนรู  และพัฒนาหลักสูตร 

http://www.tl.ac.th/�
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เปาหมายท่ี 3 :  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  

เปาหมายท่ี 4  : ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน / นักศึกษา ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

   -  สาขางานเครื่องมือกล 

   -   สาขางานแมพิมพพลาสติก  (ทวิภาคี) 

        สาขาวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

   - สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล(ทวิภาคี) 

  สาขาวิชาโลหะการ 

   - สาขางานเชื่อมโลหะ(ทวิภาคี) 

                สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

   - สาขางานไฟฟากําลัง 

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

   - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

  สาขาวิชาพาณิชการ 

   -  สาขางานบัญชี 

   -  สาขางานการขาย 

   -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

   - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

                 - สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา  (จัดแผนการเรียนรวมกับเครือซิเมนตไทย) 

  สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต 

   - สาขางานเครื่องมือกล 

  สาขาวิชาไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องกลไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องมือวัด 
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  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    

   -  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

   -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชาการบัญชี 

   - สาขางานการบัญชี 

  สาขาวิชาการตลาด 

   - สาขางานการตลาด 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   -  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

  

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณทุกระดับชั้น  รวมท้ังสิน้ในป

การศึกษา 2556  มีจํานวน 2,313 คน  จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  1,402  คน   คิดเปนรอยละ  60.61 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)       911 คน   คิดเปนรอยละ  39.39 

 

ขอมูลเก่ียวกับครู – อาจารย  บุคลากร 

  1. ผูบริหาร  จํานวน    5 คน 

  2. ขาราชการพลเรือน จํานวน     -  คน  

  3. ครูประจํา  จํานวน  45  คน 

  4. พนักงานราชการ จํานวน   2  คน 

  5. ครูอัตราจาง     จํานวน  32 คน 

  6. ลูกจางประจํา  จํานวน  13 คน 

  7. ลูกจางชั่วคราว จํานวน  32 คน 

   รวมทั้งสิ้น จํานวน          129 คน  

 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา) 

วิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนด คือ 

การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู อาจารย 

เจาหนาท่ี นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดยสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย 
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(เปาประสงค) ท่ีชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้วัดโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มีการวางแผนออกแบบ

กิจกรรม โครงสราง เพ่ือนําการปฏิบัติโดยผูเก่ียวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับ

ติดตาม 

การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ จากผูท่ีไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางท่ีกําหนด  

การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามี

การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน   มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานใน

แตละโครงการและรายงานผลตอท่ีประชุม 

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง หรือ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  เผยแพรใหกับผูท่ีเก่ียวของทราบ และการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิด

เก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สถานศึกษาจะใหผูท่ีเก่ียวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการ

กําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตาม

ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้ง 

 

ผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา 3.88 

มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4.75 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 5.00 

มาตรฐานท่ี 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 5.00 

มาตรฐานท่ี 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 5.00 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 

สรุป 4.70 
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4. จุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา 

 

  จุดเดน  

1. วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ตั้งอยูในชุมชนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ

จํานวนมาก มีการประสานงานกันเปนอยางดี สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดผลดีมาก 

2. มีมูลนิธิของบริษัทปูนซิเมนตไทย  ไดริเริ่มกอตั้งใหสามารถนําดอกผลมาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค

ทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณได 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอ อยูระดับดี

และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะชองผูสําเร็จการศึกษาในระดับดี  อยาง

ตอเนื่อง 

4. ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานองคกรอ่ืนๆและชุมชนในการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ

ของสถานศึกษา 

5. ใหความรวมมือกับชุมชน  จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีตาง ๆ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมสมํ่าเสมอ 

6. มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสาในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ในเรื่องการ จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ท้ังภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหมากข้ึน 

2. ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออกกลางคันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบศูนยขอมูลใหมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของทางวิทยาลัยฯ ใหสามารถสืบคนไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว 

4. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย ฯ ใหเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูท่ี

หลากหลายของนกัเรยีนนกัศึกษา 

 

5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

5.1 ควรกําหนดแนวทางในการแกปญหาผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

5.2 จัดเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมท่ีนําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียน 

5.3 จัดทําโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูและผูเรียน 

5.4 จัดทําระบบการเก็บขอมูลตาง ๆ ใหสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 
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ตอนท่ี1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

1.1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  1.1.1  ประวัติของสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญ เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6  กอตั้งโดยบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดทําการสอนใหกับบุตร-ธิดาของพนักงานได

ศึกษาเทานั้น แตเนื่องจากสภาวะการณตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป พ้ืนท่ีชุมชนซ่ึงตั้งอยูในบริเวณเขตท่ีตั้งโรงงานปูนซิ

เมนตไทยทาหลวง มีการขยายตัวเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยมากข้ึน ดังนั้นในวาระท่ีบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดไดกอตั้งมา

ครบรอบ 70 ป ทางบริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทา

หลวง ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ใหกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปน

วิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ และผลิตชางเทคนิคท่ีมีคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตอไป  

กระทรวงศึกษาธกิาร ไดมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนท่ีไดรับโอนนี้เปนวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกองวิทยาลัย 

เทคนิค กรมอาชีวศึกษาโดยใหชื่อวา " วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ " ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2527 และ

ใหมีการ จัดการเรียนการสอน วันท่ี 1 เมษายน 2527 เปนตนไป  ผูลงนามในประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ  นายขุนทอง  ภูผิวเดือน  และเพ่ือใหการบริหารงานของวิทยาลัยแหงนี้บรรลุ

เปาหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดจึงไดมอบเงินจํานวน 8,000,000 บาท เพ่ือจัดตั้งเปน

มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ โดยใหใชดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธินี้  เปนคาใชจายใน

การพัฒนาวิทยาลัย  และสวัสดิการ ครู-นกัศึกษา 

พิธีมอบนี้มีข้ึนในวันท่ี 1 เมษายน 2527  ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการและใหถือวาในวันท่ี 1 

เมษายน 2527 เปนวันสถาปนาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิ

เมนตไทยอนุสรณ เปดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 

          - สาขาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 

          - สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

          - สาขาชางไฟฟากําลัง 

 

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 

ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีเนื้อท่ีท้ังหมด  50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา  ตั้งอยู

เลขท่ี 8  ถนนพัฒนพงศ  ตําบลบานครัว  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี  18270  โทร. 036 – 281295  โทรสาร 

036 – 331004  เว็บไซตวิทยาลัย  www.tl.ac.th  
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1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

  วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลทาลาน มีอาณาเขตติดตอกับเขต

การปกครองขางเคียงดังตอไปนี้  คือ  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอหนองโดน  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอพระพุทธ

บาทและอําเภอเสาไห   ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาเรือ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)   ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอดอน

พุด 

 ชุมชนท่ีอยูใกลวิทยาลัยฯ มีท้ังหนวยงานราชการและเอกชน คือ บานพักพนักงานบริษัทในเครือ 

SCG  หอพักนกัศึกษา  บรษิทั SCG  ธนาคารกรุงไทย สาขายอยทาลาน  รานสะดวกซ้ือ 7-11 จํานวน 2 แหง  ตลาด 

Lotus จํานวน 1 แหง  วัดมวงนอย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบานครัว สํานักงานขนสงอําเภอบาน

หมอ จังหวัดสระบุรี (สรางโศก) เทศบาลทาลาน เทศบาลตําบลบานหมอ  เทศบาลตําบลตลาดนอย เทศบาลตําบล

บางโขมด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองขีดขิน องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก องคการบริหารสวนตําบลโคก

ใหญ หรเทพ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เปนตน ซ่ึงสถานท่ีตาง ๆ เหลานี้ 

ทางวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการชุมชนในโครงการตาง ๆ เชน ศูนยซอมสรางฯ  จังหวัด

เคลื่อนท่ี   อําเภอยิ้ม  รวมดวยชวยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบําเพ็ญประโยชน  ซ่ึงแตละชุมชน

ตางใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

1.1.4   งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 75,511,936

รายการ 

 บาท รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.1 

ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556 

จํานวนเงิน (บาท) 

1. งบบคุลากร(เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,เงินวิทยฐานะ,คาจางลูกจางประจํา) 23,584,277 

2. งบดําเนินงาน  

2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป) 33,196,145 

2.2  คาสาธารณูปโภค 1,303,872 

3. คาเสื่อมราคา  

4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  

4.1 คาจัดการเรียนการสอน 8,958,450 

4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6,239,964 

5. งบรายจายอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)  

5.1  โครงการ Fix it Center 1,148,000 

5.2   สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 102,700 

5.3  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 85,000 

5.4  โครงการหารายไดระหวางเรียน 78,000 

5.5  โครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 815,528 

รวมงบดําเนินการท้ังสิน 75,511,936 



 
 
8 

1.2   สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  

1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 ถึง

ตารางท่ี 1.5  

ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ 

 

ตารางที่ 1.3   จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภท

วิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดสอน) 

 

-----  ไมมีการดําเนินการ  ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกต+ิทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช.1 387 135     387 135 522 

ปวช.2 325 137     325 137 462 

ปวช.3 314 104     314 104 418 

รวมระดับ ปวช. 1,026 376     1026 376 1402 

ปวส.1 339 128     339 128 467 

ปวส.2 317 127     317 127 444 

รวมระดับ ปวส. 656 255     656 255 911 

รวมท้ังหมด 1,682 631   1,682 631 2,313 
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/คร ู

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

คศ
.1

 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ฝายบริหาร 5 5  -  - 5  -  - 4 1  -  -  - 1 4  - 

1.อุตสาหกรรม                               

    1.1 สาขาวิชาไฟฟา 13 7 1 5 11 2  - 3 10  -  - 1 4 2  - 

    1.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 11 9  - 2 10 1  - 7 4  -  - 1 8  -  - 

    1.3 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 3 3  -  - 3  - 1 2  -  -  -  - 2 1  - 

    1.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 9 6  - 3 9  -  - 3 6  -  - 3 2 1  - 

    1.5 สาขาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 3  -  - 3  -  - 1 2  -  - 1 1 1  - 

    1.6 สาขาโลหะการ 3 1  - 2 3  -  -  - 3  -  -  - 1  -  - 

    1.7 สาขาเทคนิคยานยนต 4 2  - 2 4  -  -  - 4  -  -  - 2  -  - 

2.พาณิชยกรรม                               

    2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 2  - 3  - 5  - 1 4  -  - 1 1  -  - 

    2.2 สาขาวิชาบัญชี 5 2  - 3  - 5  - 2 3  -  - 1  - 1  - 

    2.3 สาขาวิชาการตลาด 3 1 1 1 1 2  - 1 2  -  -  -  - 1  - 

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ                               

    3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1  - 1 1 1  - 1 1  -  -  - 1  -  - 

4.พ้ืนฐาน                               

    4.1 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 1  - 2 3  -  - 1 2  -  - 1  -  -  - 

    4.2 สาขาสามัญสัมพันธ 15 7  - 8 4 11  - 1 14  -  - 3 4  -  - 

รวมท้ังหมด 84 50 2 32 57 27 1 27 56  -  - 12 27 11  - 
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

 

 

 

งานตามโครงสรางบริหารการศึกษา 
จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

หร
ือต

่ําก
วา

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ต่ํา
กว

า 
ป.

ตร
ี 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

1. บริหารงานท่ัวไป 4  -  - 4  - 4 1  - 1  - 2  - 

2. การเงิน 3  - 1 2  - 3  -  -  -  - 3  - 

3. บัญชี 2  -  - 2  - 2  -  - 1  - 1  - 

4. ทะเบียน 2  - 1 1  - 2  -  - 2  -  -  - 

5. วัดผลและประเมินผล 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

6. พัฒนาหลักสูตร 1  -  - 1  - 1  -  -  -  - 1  - 

7. วิทยบริการและหองสมุด 2  -  - 2  - 2  - 1  -  - 1  - 

8. แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

9. ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1  -  - 1 1  -  -  - 1  -  -  - 

10. ศูนยขอมูลสารสนเทศและงานวิจัยฯ 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

11. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1  -  - 1 1  -  -  -  -  - 1  - 

12. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2  -  - 2  - 2  -  - 2  -  -  - 

13. พัสดุ 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

14. สวัสดิการพยาบาล 3  - 2 1 3  - 3  -  -  -  -  - 

15. พนักงานขับรถยนต 8  - 8  - 7 1 7  - 1  -  -  - 

16. พนักงานบริการ 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

17. ประชาสัมพันธ 1  -  - 1 1  -  -  - 1  -  -  - 

18. สื่อการเรียนการสอน 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

19. วางแผนงบประมาณฯ 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  -  - 

20. บคุลากร 7  -  - 7 4 3 7  -  -  -  -  - 

21. ผูดูแลหมวดสถานท่ี 1  - 1  - 1  -  - 1  -  -  -  - 

รวมท้ังหมด 45  - 13 32 18 27 18 2 16  - 9  - 
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ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประสงค  อุบลวัตร 

1.3   ระบบโครงสรางการบริหาร  

เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการ

บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายประเสริฐ  เพ็ชรสงิห 
ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายเอกชยั  นาคอราม 

งานวางแผนและงบประมาณ 

(นางสาวกชรตัน  แหวนทับทิม) 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

(นายวิศรุต  ไวโสภา) 

งานความรวมมือ 

(นายปรชีา  ทิมทอง) 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

(นางสาววรษา เดชาวรภกัดิ์) 

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธรุกจิ 

(นายทํานอง   เสือพาดกร) 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(นางนันทวัน  อุบลวัตร) 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

(นายธวัชชัย ไชยตะมาตย) 

งานปกครอง 

(นายมงคล  ผลพุด) 

งานครูท่ีปรึกษา 

(นายสุทธิ  ชวงชัย) 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

(นายศิริพงศ  ชาลีนอย) 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

(นายฉัตรชัย  สมพงศ) 

งานสวัสดิการนกัเรียน นักศึกษา 

(นายณัฐสุกานดา  ศิริแจม) 

ฝายวิชาการ 

นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอน 

(นางสาวศิริลักษณ ตั้งจังตระกูล) 

งานวทิยบรกิารและหองสมดุ 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานวัดผลและประเมินผล 

(นายณรงค  องอาจ) 

งานอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี 

(นายรัตนชัย  กองวงศ) 

งานสื่อการเรียนการสอน 

(นายวัชรพงศ  โสภา) 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัย 

นายวรชยั  ลขิติายน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบรหิารท่ัวไป 

(อดิศักดิ์  ตรีพิษจักร) 

งานบุคลากร 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานการเงิน 

(นางสุภชัชา  เครือ่งเทศ) 

งานบัญชี 

(นางรุจิรา  ประสานพรรณ) 

งานพัสดุ 

(นายดาํรง  สัพโส) 

งานอาคารสถานท่ี 

(นายสมเกียรติ์ พันธุนอย) 

งานทะเบียน 

(นายธีระชัย  เลิศนาวีพร) 

งานประชาสัมพันธ 

(นายวิศาล  เพ็ชรมุณี) 
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1.4   เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบป

การศึกษา) 

ผลงานท่ีเปนส่ิงประดิษฐของครู ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

1.   นายดํารง  สัพโส ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

2.   นายณรงค องอาจ ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

3.   นายรัตนชัย  กองวงศ ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

4.   นายโรมรัน ลาดเหลา ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

5.   นายณรงค องอาจ ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

6.   นายรัตนชัย  กองวงศ  ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

7.   นายโรมรัน ลาดเหลา ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

8.   นายเมาลี กลิ่นหอม ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน” 

9.   นายณรงค องอาจ ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน” 

10.  นายรัตนชัย  กองวงศ  ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน” 

11.  นายโรมรัน ลาดเหลา ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน” 

12.  นายอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2

สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต” 

13.  นายพงษศักดิ์ นิลผาย ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต” 

14.  นายชาตรี  เริงชัยภูมิ ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต” 
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15.  นายวรากร พรมจิ๋ว ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต” 

16.  นายเอกราช เขียวทอง ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต” 

17.  ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม1

18.  นายปรีชา ทิมทอง ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

 “อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา” 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม1 “อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา” 

19.  นายวีระศักดิ์ บุตรเถ่ือน ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 0

สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย0“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา” 

20.  นายวีระศักดิ์ บุตรเถ่ือน ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7  0

สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย0“บานลอบน้ํา” 

21.  นายปรีชา ทิมทอง ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0

สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย0 “บานลอบน้ํา” 

22. ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7  0

สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย0“บานลอยน้ํา” 

 

ผลงานท่ีเปนส่ิงประดิษฐของนักเรียน-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

1.   นายวรวิทย สิทธิเสรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ

สะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

2.   นายเชษฐา เทศนอก เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ

สะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

3.   นายจักรภัทร แกววิภา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ

สะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

4.   นายพรพฤติกร ภูเกสร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ

สะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

5.   นายโกวิท อินทรสุวรรณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ

สะอาดสวมดวยแรงดันลม” 

http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
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6.   นายสมพงษศิลป สิงหจันทร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่อง

ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

7.   นายณัฐภัทร สัญาลักษณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่อง

ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

8.   นายฤทธิชัย บัวศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา

ดวยระบบนิวแมติกส” 

9.   นายเฉลิมชัย คําภานอย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา

ดวยระบบนิวแมติกส” 

10.   นายประกาสิทธิ์ ศิลาแกว เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่อง

ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส” 

11.  นายศราวุธ ขุนศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา

ดวยระบบนิวแมติกส” 

12.  นายสมศักดิ์ เนินทอง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดัก

แมลงวนั” 

13.  นายจารุวัฒน ชื่อบุญ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดัก

แมลงวนั”  

14. นายฤทธิชัย สิมารุณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดัก

แมลงวนั”  

15. นายสมาน กุลมาตย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดัก

แมลงวนั”  

16.  นายธนาธิป วิบุตร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดัก

แมลงวนั” 
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17. นายธนวัฒน สุจริตตานันท เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยา

แผนปริ้นต” 

18. นายจักพันธ จุลสุคนธ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนป

ริ้นต” 

19. นางสาวภานุพร หาญตระกูล เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยา

แผนปริ้นต” 

20. นายสหภาพ รื่นอน เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนป

ริ้นต” 

21.นายสวัตติ์ รุงสัมพันธ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผน  

ปริ้นต” 

22. นายธีรยุทธ สุมประดิษฐ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 1

23. นายสมชาย สวนสุวรรณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

 

“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา” 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 1

24. นายศุภชัย เชษฐา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

 

“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา” 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 1

25. นายภาณุวัฒน รัตนหวง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

 “อุโมงคลมรอน

ผลติไฟฟา” 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 1

26. นายจรินทร บุญนอม เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0

“อุโมงคลมรอน

ผลติไฟฟา” 

สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0“บานลอย

น้ํา” 

27. นายจักรวิทย ภาระศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0“บานลอย

น้ํา” 

http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
http://www.lic.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/images/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%2052%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%2053%20(pdf)/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf�
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28. นายกฤษดา กินซง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0“บานลอย

น้ํา” 

29. นายจักราวุธ พรมมา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0“บานลอย

น้ํา” 

30. นายวิทยา นิ่มนอย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0“บานลอย

น้ํา” 

31. นายกัณณตพล ศรีหมอก เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 0สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 0

1.5   ความสาํเร็จตามเปาหมายของการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“

บานลอยน้ํา” 

 

ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ซ่ึง

ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

ดาน 

จํานวนตัวบงชี้ตามเปาหมาย 

ท้ังหมด 

(34) 

บรรลุเปาหมาย 

(ดีมาก) 

คิดเปนรอยละ 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา 8 5 62.5 

มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 4 80.0 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 12 9 75.0 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 1 1 100.0 

มาตรฐานท่ี 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 2 2 100.0 

มาตรฐานท่ี 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก 

4 4 100.0 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2 1 50.0 

สรุป 34 26 76.47 
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1.6   ความสาํเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสีย่ง 

  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําการศึกษา 2556 ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให

ความเห็นชอบดังนี้ 

ดาน ความสําเร็จตามเปาหมาย 

1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครู

และบคุลากรภายในสถานศึกษา 

- ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการขับข่ีรถจักรยานยนต 

รอยละ 50 

- สวมหมวกกันนอค 100% 

1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท - จํานวนนักศึกษากอการทะเลาะวิวาทลดลง 20% 

1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด - ดําเนินการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดรายแรง 

100% 

1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม ประเด็นการใชอุปกรณ

สื่อสารในชั้นเรียน 

- นักเรียนนักศึกษาลดการใชอุปกรณสื่อสารในชั้น

เรียน 80% 

1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม - ปญหาการพนันและม่ัวสุมเปน 0 
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ตอนท่ี 2 

การดาํเนินงานของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

2.1   ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

ปรชัญา 

 สรางผูนําทางเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 

 

วิสัยทัศน  

             วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนองคกรมุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือคุณภาพและมาตรฐานการ

อาชวีศึกษา 

พันธกิจ 

      พันธกิจที่ 1 :  พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

      พันธกิจที ่2 :  ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ   

      พันธกิจที่  3 :  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม   มีคานิยมและรักษาขนบธรรมเนียม   

                             ประเพณีทองถิ่น 

       พันธกิจที่ 4 : สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง  

 

เปาประสงค 

1.  ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ  

2. ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือระดมทรัพยากร  

แหลงเรียนรู  และพัฒนาหลักสูตร 

3.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  

4.  ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2   ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  - จํานวนผูเรียนท่ีรับไดตามเปาหมายท่ี

กําหนด 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ

และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของ

สงัคม 

- ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดาน

วิชาการ 

-  สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของวิทยาลัยใหครบทุก

ประเภท และเปนปจจุบันสามารถคน

ขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใช

ประโยชนในงานเก่ียวของได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการ

พัฒนาความรู  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

วิชาชีพและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสรมิและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

        

2 การพัฒนาผูเรียน - พัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

- ครูพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือสงเสริม

การเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  และ

การวิจัย 

  

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

- ผูเรียนเปนคนดีของสังคม 

- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ

ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน

โครงงานทาง วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  

นวัตกรรมและงานวิจัย 

- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน 

- สนับสนุนสงเสริมใหครูและนักเรียน

นักศึกษาทุกแผนกวิชาจัดทํานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 100 

% 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  และ

การวิจัย 

      

5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก

ชมุชนและสงัคม 

- บุคลากรมีสมรรถนะพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงตาม พรบ. การอาชวีศึกษา 

- ผูเรียนทุกคนมีโอกาสใหบริการทุกภาค

สวนเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 

- จัดใหมีการบริการวิชาชีพ และสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

และจัดกิจกรรมหรือฝกทักษะวิชาชีพ

เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

ใหมากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 สงเสริมการ

บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความ

ตองการของชุมชน  สงัคม  องคกร  

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

  

6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการ

เรียนรู   

- พัฒนาระบบ IT เพ่ือกระบวนการเรียน

การสอนและสํานักงาน 

- สนับสนุนใหครูใหแหลงการเรียนรู

ภายในและภายนอก เพ่ือใหผูเรียนได

เรียนรูจากสถานการณจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการ

พัฒนาความรู  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

วิชาชีพและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน

การศึกษา 

      

7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสรมิและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ

การพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไม

นอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ  
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การประเมินตามจรรยาบรรมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2548 มากกวา       

 
รอยละ 90   

   

      

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

8 การสรางเครือขายความรวมมือใน

การจดัการศึกษา                                                                                                                                 

- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ

สถานศึกษา 

- สรางภูมิทัศนท่ีดีในสถานศึกษาและ

ประหยัดการใชพลังงาน 

- สรางเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

- นักศึกษาไดฝกงานในสถาน

ประกอบการ ท่ีมีความพรอมดาน วัสดุ-

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ครูฝกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดานสงผลให

นักศึกษาไดรับความรู ทักษะและ

ประสบการณเพ่ิมมากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  เสริมสราง

ภาวะผูนํา  และการจัดการความ

รวมมือบุคลากรภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

      

 

2.3   มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการ

ปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 

2.3.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ, รณรงค 

2. จัดทําปายเตือนความปลอดภัยใน

โรงงานและอาคารเรียน 

3. กําหนดมาตรการสวมหมวกกันน็อค 

100% 

4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

 

1. นกัศึกษาสวมหมวกกันนอ็ค 

100% 

2. ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการ

ขับข่ีรถจักรยานยนต รอยละ 50 

2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท 1. อบรมหนาเสาธง 1. จํานวนนักศึกษากอเหตุ
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2. แตงตั้งฝายควบคุมดูแล 

3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

ทะเลาะวิวาทลดลง 

2. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มี

จิตอาสา เปนคนดีของสังคมและ

อยูรวมกันอยางสงบสุข 

 

 

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 

2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท 1. อบรมหนาเสาธง 

2. แตงตั้งฝายควบคุมดูแล 

3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

3. จํานวนนักศึกษากอเหตุ

ทะเลาะวิวาทลดลง 

4. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มี

จิตอาสา เปนคนดีของสังคมและ

อยูรวมกันอยางสงบสุข 

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 1. จัดโครงการฝกอบรม 

2. จัดโครงการกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 

3. อบรมหนาเสาธง 

4. สุมตรวจสารเสพติด 

5. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง 

6. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป 

7. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดปญหายาเสพติดรายแรง

ภายในวิทยาลัยใหเปนศูนย 

2. นักศึกษาไดรับการตรวจสาร

เสพติดครบ 100% 

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม  1. อบรมหนาเสาธง 

2. กําหนดฝายดูแลควบคุมและติดตาม 

3. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดจํานวนครั้งการใชเครื่องมือ

สื่อสารในชั้นเรียนของผูเรียนรอย

ละ 80 

2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการ

ม่ัวสุม 

1. อบรมหนาเสาธง 

2. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง 

3. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดปญหาการพนันและม่ัวสุมให

เปนศูนย 
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2.4   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  

1.  จัดทํากรอบอัตรากําลังเพ่ือหาอัตราทดแทน หรือ

เชิญภูมิปญญาทองถ่ิน หรือครูจางชั่วคราวมาสอนใน

สาขาวิชา สาขางานท่ีขาดแคลน 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดย

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย 

(เปาประสงค) ท่ีชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้วัด

โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2.  จัดอบรมสัมมนาสรางความรูความเขาใจในการทํา

ผลงานวิจัยอยางเปนระบบ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา 

- โครงการพัฒนาองคกร (OD) 

3.  ควรนําผลงานครูไปใชประโยชนในชุมชนใหมาก

ข้ึน จนถึงระดับชาติ โดยนําปญหาของชุมชนมาทําวิจัย 

- ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกภาค

เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ 

ซ่ึงมีครู เจาหนาท่ี นักเรียนนักศึกษา และ

บุคคลภายนอกมีสวนรวม 

4.  จัดหาครุภัณฑท่ีทันสมัย หรือสงครู นักเรียน 

นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานประกอบการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา 

- โครงการลงนามความรวมมือ 

- โครงการสัมมนาครูฝก 

 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (ป54)  

1.ควรนําสื่อ-งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐไปใชพัฒนา

ชุมชนใหมากยิ่งข้ึน 

2.ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออก

กลางคันอยางมีประสิทธิภาพ 

3.สนับสนุนครูทําวิจัย ผลงานวิชาการและจัดหา

โอกาสใหครูและบุคลากรไดนําเสนอผลงานตอชุมชน 

4.จัดหาครูวิชาชีพ หรือครูประจําใหเพียงพอตอผูเรียน 

- โครงการพัฒนาครูผูสอน / และท่ีปรึกษา

สิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

- โครงการประชุมผูปกครอง 

- พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตาม

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 



 
 

25 

 - จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ 

- จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- จัดสรรงบประมาณในการสงเสริม  สนับสนุนใหมี

การสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติท้ัง

ของครูและผูเรียน  

2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1. ควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการ

ออกแบบการเรียนรู เพ่ือสรางนวัตกรรมในการพัฒนา

ผูเรียน 

2. ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออก

กลางคันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมท่ีนําปราชญชาวบาน 

หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียน 

4. จัดทําโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูและผูเรียน 

5. จัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในเรื่องการทํา

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ท้ังภายในสถานศึกษาและ

ภายนอกสถานศึกษาใหมากข้ึนและมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง มีระบบการจัดเก็บท่ีเปนหมวดหมู 

6. จัดระเบียบและความสะอาด ท้ังรอบ ๆ บริเวณ

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณและพ้ืนท่ี

ฝกงาน เชน ปาย นิเทศ ปายตารางการใชพ้ืนท่ีและ

หองเรียน 

 

-  โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและ

ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานประกัน

คุณภาพและการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของทาง

วิทยาลัยฯ ใหสามารถนํามาใชไดงานอยางสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- จัดโครงการประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน 

-  โครงการพัฒนาบุคลากร 

-  โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

- จัดสรรงบประมาณในการ สงเสริม  สนับสนุน

ใหมีการสราง  พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติท้ังของครูและผูเรียน  

 

ตอนท่ี 3 
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การดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

 ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ไดมีความรูเพ่ิมข้ึนและรูจัก

พัฒนาตนเอง ครูผูสอนตองทุมเทการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน การมอบหมายงาน การสอบเก็บคะแนน

เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการตัดสินผลการเรียนและมีผลการเรียนสูงข้ึน 2.00 ข้ึนไป รูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเขาใจงายในบทเรียนก็เปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหผูเรียนเขาใจและทําแบบทดสอบท่ีครูผูสอน 

ออกแบบข้ึนมา วิทยาลัยฯ ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

แตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

 ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด เม่ือผูเรียนมีปญหาไมเขาใจในบทเรียน ครูผูสอนตองมีการ

สอนเสริมเปนรายบุคคลเพ่ือใหผูเรียนมีเกรดเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน  การติดตอกับครูท่ีปรึกษาผานผูปกครองใหชวยเหลือดูแล

เรื่องการเรียนการสอน ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดเรียน หรือไมเขาใจในบทเรียน อาจจะตองมีการสอนเสริมเปนการ

เฉพาะกลุมเพ่ือท่ีจะใหผูเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 

ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 88.62  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 88.62 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 – 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

ความตะหนกั  

  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการสงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการเพ่ือให

นักเรียน – นักศึกษา ไดพัฒนาในดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ และไดตะหนักถึงคุณภาพของผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง

จากกลุมสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพท้ัง 3 ดานของผูเรียน 

ความพยายาม 

  วิทยาลัย ฯ ไดติดตามการฝกงานของนักเรียน-นักศึกษาโดยมีครูท่ีปรึกษาไดติดตาม และนิเทศ

นักเรียน-นักศึกษา ระหวางการฝกงานเพ่ือพัฒนาในการทํางานตอไปโดยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม

ของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการท่ีมีคุณภาพ 3 ดานของผูเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชใน

การปรับปรุงคุณภาพผูเรียนไดดียิ่งข้ึนตอไป  

ความสําเร็จ 

จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 

ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในเกณฑ 3.51-5.00 คิดเปนรอย

ละ 100 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 100 ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตะหนกั 

  อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีไดรับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การจัด

สอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับ นักศึกษา  นศ. ปวช.3 ละ ปวส.2  

  วิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละสาขา 

ประจําป 2556 เพ่ือดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามคูมือแนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพ่ือใหทุกสถานศึกษาในสังกัดไดปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ ไดรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยใชเกณฑปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก

สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน

ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 95.99  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 95.99 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 – 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ความตะหนกั 

  วิทยาลัยฯ  มีการวางแผนปฏิบัติการประจําป การจัดการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากรทุก

คน ทุกฝายไดรับทราบละรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการกิจกรรมท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ี

จําเปนในการทํางานใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑท่ีตองการ ซ่ึงผลจากการประชุมวิทยาลัยฯ มีโครงการ / 

กิจกรรม เกิดข้ึน เชน โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบ (V-NET) โครงการทดลองทดสอบ PRE V-NET และได

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

ความพยายาม 

  1.  วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนกวิชาและผูเก่ียวของทุกสาขาวิชา / สาขางาน 

  2.  วิทยาลัยฯ จัดใหมีการทบทวนและติวขอสอบของแตละรายวิชาท่ีตองทําการทดสอบใหผูเรียนได

ทบทวนและศึกษาคนควาในชวงเวลาท่ีวางหรือวันหยุด 

  3.  วิทยาลัยฯ เปนสถานสอบ V-NET และไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ี สทศ. กําหนด 

  4.  สมศ. ประกาศเกณฑผานการทดสอบ V-NET ของระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชคา MEAN-SD 

ทุกสมรรถนะเปนเกณฑ 

 ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 

29.9  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 29.9 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
1 

รอยละ 65 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 55  - 64.99 ดี 4 

รอยละ 45 – 54.99 พอใช 3 

รอยละ 35 – 44.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5   รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติการประจําป  มีการจัดการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากร

ทุกคน ทุกฝายไดรับทราบและรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการกิจกรรมท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ

ท่ีจําเปนในการทํางานใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑท่ีตองการ ซ่ึงผลจากการประชุมวิทยาลัยฯ มีโครงการ/

กิจกรรมเกิดข้ึน เชน โครงการเตรียมความพรอมทดสอบ(V-NET)  โครงการทดลองสอบ Pre V-NET  และดําเนินงาน

ตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA  

ความพยายาม  

1. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนกวิชาและผูเก่ียวของทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

2. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการทบทวนและติวขอสอบของแตละรายวิชาท่ีตองการทําการทดสอบให

ผูเรียนไดทบทวนและศึกษาคนควาในชวงเวลาท่ีวางหรือวันหยุด 

3. วิทยาลัยฯ เปนสนามสอบ V-NET และไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ี สมศ.กําหนด 

4. สมศ.ประกาศเกณฑผานการทดสอบ V-NET ของระดับ ปวช.และปวส. โดยใชคา MEAN-SD 

ทุกสมรรถนะเปนเกณฑ 

ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ในภาพรวมของ

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 44.41 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 44.41 ตองปรับปรุง 2 

รอยละ 65 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 55  - 64.99 ดี 4 

รอยละ 45 – 54.99 พอใช 3 

รอยละ 35 – 44.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.6   รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

- ยกเวนการประเมิน - 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

   

รอยละ 80 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีระบบการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเก็บขอมูล

ตั้งแตแรกเขา และไดมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร แตก็นับเปนเรื่อง

ยากท่ีจะดูแลและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากปจจุบันมีสิ่งเราท่ีกระตุนใหเกิดการออกกลางคัน เชน เกมส สถานบันเทิง 

เปนตน ระบบครูท่ีปรึกษามีบทบาทอยางมากในการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ประสานงานกับผูปกครองในดานการ

เรียน ตลอดจนรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติอันพึงประสงค และสามารถเรียนจนสําเร็จ

หลักสูตรได  

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดเนนใหมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง

ชุมชน ผูปกครอง ครูและผูเรียน เชน การจัดประชุมผูปกครองแตละภาคเรียน   การจัดระบบครูท่ีปรึกษา การ

ฝกอบรมความรูเรื่องตาง ๆ ใหกับผูเรียน เชน  เรื่องการปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน  อบรมความรูเรื่องยาเสพติด 

จัดใหมีการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจําป  เพ่ือนําไปสูการแกปญหา  อบรมคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ  

สวนแผนกวิชาชีพก็มีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนท่ีอยูในสังกัดของแผนกวิชาเกิดความรูความเขาใจในการ

เรียนเชน กิจกรรมพ่ีสอนนอง  กิจกรรมอาชีวะบริการท่ีเปรียบเสมือนการเรียนรูจากประสบการณจริง  กิจกรรมสอน

ซอมเสริมตาง ๆ  เปนตน 

ความสําเร็จ 

จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  ใน

ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 69.48  

 

     ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 69.48 พอใช 3 

รอยละ 80 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีการ วางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการไดงานทําใน

สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนหรือศึกษาตอภายใน 1 ป ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2555 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 

โดยการสงไปรษณียบัตร โทรศัพทติดตอ เดินทางไปสอบถามจากผูปกครองโดยตรง และจากการติดตามเก็บขอมูล 

ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา  และศึกษาตอภายใน ป 2555 

ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาตอภายใน 1 ป ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 91.29 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

รอยละ 91.29 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ข้ึนไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือ

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ มีการ วางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการไดงานทําใน

สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนหรือศึกษาตอภายใน1 ป  ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2555  

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคีและงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของ

ผูสําเร็จการศึกษา  และผูรับริการ  ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ โดยจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพ  

ใหเจาของสถานประกอบการหรือหัวหนางานเปนผูประเมิน  จากการติดตามเก็บขอมูล ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ป 2555  

ความสําเร็จ 

  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหสถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในเกณฑ 3.51-

5.00 คิดเปนรอยละ 100 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

-ดีมาก 80 ข้ึนไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรบัปรงุ 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 88.62 ดีมาก (5) 

2. ระดบัความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ

คุณภาพของผูเรียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก (5) 

3. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

-ดีมาก 80 ข้ึนไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60 - 69.99 

-ตองปรบัปรงุ 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 95.99 ดีมาก (5) 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

-ดีมาก 65 ข้ึนไป 

-ดี 55-64.99 

-พอใช 45-54.99 

-ตองปรบัปรงุ 35-44.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

29.9 
ตองปรบัปรงุ

เรงดวน (1) 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก 65 ข้ึนไป 

-ดี 55-64.99 

-พอใช 45-54.99 

-ตองปรบัปรงุ 35-44.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

44.41 ตองปรบัปรงุ (2) 

6. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก 80 ข้ึนไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรบัปรงุ 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

- ยกเวนการประเมนิ - - 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสตูรเทียบกับแรกเขา 

-ดีมาก 80 ข้ึนไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรบัปรงุ 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 69.48 พอใช (3) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

-ดีมาก 80 ข้ึนไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรบัปรงุ 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

91.29 ดีมาก (5) 

9. ระดบัความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรอื

สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก (5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 3.88 

 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)  

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1  

จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี   1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 

 จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงช้ี   1.4, 1.5, 1.7  
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม

อาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบ หรือประชาคมชาเซียน 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ ของ

สถานประกอบการหรืประชาคมอาเซียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  1.  จัดทําแบบสํารวจความตองการในการพัฒนาหลัดสูตรสมรรถนะรายวิชา  

  2.  จัดทํา MOU รวมกับสถานประกอบการ 

  3.  สรุปแผนการสอนทุกสาขาวิชา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  

2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร  

4) สถานศึกษามีการมีการประเมินหลักสูตร  

5) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป

ไปใช อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
รอยละ 10 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

(2) (3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

(2) (3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

(2) และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนกับครูในการปฏิบัติหนาท่ีการสอนของเองใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใหความรูเก่ียวกับการจักการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข โดยวิทยาลัย ฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนตางๆ การ

สงครูไปอบรมและการจัดอบรมภายในสถานศึกษา เชน การอบรมการทําแผนการเรียนการสอนและไดมีนโยบายใหครู

ทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนและแบบมุงเนนสมรรถนะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

รายวิชา เสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้นบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีการประเมินครูผูสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ตามลําดับชั้นการจัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนแบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมการใชสื่อการ

สอน การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการ

สอน การประเมินคุณภาพ การสอนของผูสอน ผละนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

 () 
ผลประเมิน 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

5  ดีมาก 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

4  ดี 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

3  พอใช 
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

 () 
ผลประเมิน 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการ

ตามแนวทางดังกลาว รอยละ 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

2  ตองปรับปรุง 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

1  
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น(1) และ

มีผลตาม (5) 

 

รอยละ 86.27 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3  ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการใหคารูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และใหครู

บันทกหลังการสอนใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์แก

ผูเรียนมากท่ีสุด 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ กําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ี

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการใหคารูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน ทํา

การนิเทศดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกคนและใหครูผูสอนจัดทําบันทึกหลังการสอนของรายวิชาท่ี

สอน ใหครูผูสอนทุกคนนําผลจากการสอนดานเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนไปจัดทําวิจัยและนําเสนอผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ดานระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาแกผูเรียนสูงสุด 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

  ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวชิา

ที่สอน 

 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการ

สอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ

ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนกั 

   วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลให

ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและปาระเมินผล และนําผลจากการวัดและ

ประเมินผล ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ กําหนดใหผูสอนทําการวัดและประเมินผลผูเรียนในทุกรายวิชาท่ีสอนตามตารางสอนท่ี

ไดรับมอบหมายโดยครูผูสอนจัดสงโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชาท่ีสอนซ่ึงไดระบุวิธีการจัดและ

ประเมินผลซ่ึงครูผูสอนไดแจงหลักเกณฑวิธีวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน และให

ครูผูสอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนการสอนและใหครูผูสอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ

เรียนรู โดยการใชวีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกท้ังใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และ

ครูผูสอนทุกคนไดนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอันพึงประสงค

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ให

ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน   
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน  

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวิชาที่สอน 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน  

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ  ไดสนับสนุน สงเสริมใหมีการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนด

รายวิชาใหม หรือปรับปรุงวิชาเดิม เก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยรวมกับสถานประกอบการเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 

 ความพยายาม 

  ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติตามแผนประจําป เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  

- มีการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษากอนฝกงานในสถานประกอบการ 

- มีการติดตามนิเทศ นักเรียน นักศึกษาท่ีฝกงานตามสถานประกอบการ 

- มีการปจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝกงานเพ่ือสรุปแนวทางและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและ

นําไปปฏิบัติครั้งตอไปใหดีข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา

ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน   
 

2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน  

3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน  

4) สถานศึกษามกีารวดัผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน  

5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หนวยงานที่เก่ียวของเขารวมการสัมมนา   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)- (4) 

 
ดี (4) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

 
ดีมาก (5) 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎบิตั ิ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ ดมีาก (5) 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ

ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน

รายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎบิตั ิ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ ดีมาก (5) 

5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน -ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎบิตั ิ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 4.80 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)  

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี  2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5 

 จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงช้ี  
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี

การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนกั 

  คณะกรรมการสถานศึกษา ไดตระหนักถึงการท่ีจะกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

เพ่ือท่ีจะใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง รวมถึงการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

  คณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานรวมถึงนโยบายในการ

พัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมเพ่ืออนุมัติหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการทองถ่ินอยางนอยปละ1ครั้ง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
2) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3) สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
เฉลี่ย 4.51 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสนิ 

ผลประเมนิ ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได เง่ือนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 

5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระดบัคุณภาพในการจัดทาํแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ มีความพยายามท่ีสรางปริมาณและคุณภาพ โดยการทําแผนยุทธศาสตรบริหารจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมตางๆ ไวในแผนใหครบตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา สอศ. และ สมศ. ท้ังยังครอบคลุมตามสายการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ฝาย อยางชัดเจนเพ่ือถือ

ปฏิบัติรวมกัน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามกีารจดัทาํแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของ

ครูและบุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของครูและบคุลากรทกุฝายในสถานศึกษา 
 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจําป  

4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฎิบัติการประจําป  

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) 

(4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) 

และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ 

(3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

 



 
 

49 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ กําหนด อัตลักษณ สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม เอกลักษณ จิตอาสา 

บริการชุมชน 

 ความพยายาม  

  วิทยาลัยฯ มุงเนนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนไปตามอัตลักษณ สรางผูนําทางเทคโนโลยี 

สรางคนดีสูสังคม โดยกําหนดแผนการสอน โครงการ กิจกรรม ในการบริการชุมชน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามกีารกําหนดอัตลกัษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั  

2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทุกฝาย มีการบังคับบัญชาบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการ

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  มีการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการ

ของสถานศึกษา จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อฯ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศ วัดและประเมินผล  และมีการวางแผนบริหารงานบุคคล   มีการนําความคิดเห็น

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังผูท่ีมีสวน

เก่ียวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา   

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมผูปกครอง สถานประกอบการ คณะกรรมการตาง ๆ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

กับการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคเรียน   จัดโครงการสัมมนาครูฝกในสถานประกอบการ  การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา  การประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน ชุมชน อบต. จังหวัด อศจ.  เปนตน นอกจากนี้ยังพัฒนา

การศึกษา พัฒนาบริหารจัดการบุคลากร พรอมท้ังแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้  

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  2 คร้ัง 

3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาค

เรียนละ 1 คร้ัง 
1 คร้ัง 

4) สถานศึกษามกีารนาํความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ครูและบคุลากรทกุ

ฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
เฉลี่ย 4.37 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการ

สอน ซ่ึงไดแบงออกเปน 2 ดานคือ ดานระบบเครือขาย เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ วิทยาลัยไดมีการพัฒนา 

ปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณและระบบเครือขายของวิทยาลัย เพ่ือใหระบบสามารถใชงานไดอยางสมํ่าเสมอ ผานสาย

นําสัญญาณ และไรสายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังวิทยาลัยฯ อีกดานคือการพัฒนาขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใชในการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการจัดทําเว็บไซตวิทยาลัยฯ เพ่ือเปนการนําเสนอขอมูลพ้ืนฐาน และ

ประชาสัมพันธการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เชนขอมูลดานเศรษฐกิจ 

สังคม ของจังหวัด ดานสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ขอมูลนักเรียน -นกัศึกษา บคุลากร งบประมาณ ครภุณัฑ 

อาคารสถานท่ี  ซ่ึงอยูในหมวดขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ขอมูลตารางเรียน ตารางสอน แผนการเรียน การตรวจสอบ

ผลการเรียน เปนตน สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีวิทยาลัยฯ ไดนํามาใชในการดําเนินงานของวิทยาลัย

ประกอบไปดวย ระบบ ศธ.02 (STD2011) เปนระบบการจัดการขอมูลนักเรียนนักศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ไดนํามาใชใน

งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหา งาน  ระบบ 

Express Accounting ในการจัดการดานการเงิน และบัญชี  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

GFMIS  ระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2007) ซ่ึงมีระบบยอย ๆ ท่ี

วิทยาลัยเลือกใชเพ่ือชวยในการดําเนินงานของวิทยาลัยคือ ระบบงานบุคลากร ( RPMS2007) ระบบบริหารจัดการ

นักเรียนนักศึกษา (RSMS2007) และระบบงานสารบรรณ ( RSLB2007) ซ่ึงระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(RMS2007) นี้ไดนําเขาขอมูลจากระบบ ศธ. 02 (STD2011) สามารถเขาถึงขอมูลไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงใน

ทุกพ้ืนท่ีในวิทยาลัยฯ มีการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตท้ังผานสายนําสัญญาณและไรสาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ

วิทยาลัยฯ สะดวกตอการเขาถึงขอมูล วิทยาลัยไดมีการจัดทํา นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดาน

สารสนเทศ แผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และเพ่ือเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัย

ดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯจึงมีการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ทุกปการศึกษา 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยเพื่อเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานตาง ๆ และประชาสัมพันธ

เก่ียวกับการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร 

และคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม เว็บไซตของวิทยาลัยฯได

ทําการเชื่อมโยงขอมูลเขากับเว็บไซตของ จังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th ขอมูล1 ดานสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ ไดนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ 

อยูในหมวด ขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ไดนําเสนอไวในสวน

ของขอมลูการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน

และเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 
 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  

3) สถานศึกษาดําเนินการให ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา โดยครูและบคุลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
เฉลี่ย 3.88 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.6  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเสีย่ง 

ความตระหนกั  

วิทยาลัย ฯ กําหนดนโยบายแผนพัฒนาและโครงการเพ่ือบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงคุณภาพของ

นักเรียน นักศึกษาทุกคนและทราบดีวาทุกคนมีพฤติกรรมแตกตางกัน อันเนื่องมาจากสภาพสังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองดวยการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงจึงกระทําอยาง

รอบคอบ โดยไดจัดทําโครงการรณรงคและจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด 

ความพยายาม  

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพ่ือพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาท่ีกระทําผิด  

2. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. ดําเนินโครงการตามแผนท่ีวางไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 

ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนัน

และการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 
 

2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ  

4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  

5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน  

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ จัดระบบดูแลผูเรียนโดยเริ่มตั้งแตมีการปฐมนิเทศผูเรียน   มีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษา  และมี

การระบุในแผนงานประจําป มี ระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน เชนโครงการประชุมผูปกครอง 

สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน  

ความพยายาม  

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ 

1. แตงตั้งครูท่ีปรึกษา 

2. โครงการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. ควบคุมดูแล สงเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ประวัติ ขอมูลการเรียนและพฤติกรรม

ของนกัเรยีน นกัศึกษา 

4. สงเสริมประสานงานครูท่ีปรึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํานักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนและ

กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการชวยแกปญหาใหกับผูเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน  

2) สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  1 คร้ัง/

สัปดาห 

3) สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน  

4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย รอยละ 10 

ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 
 

5) สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ มีนโยบาย ในการพัฒนาภูมิทัศน ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ทางดานอาคารเรียน รวมถึงถนนภายในวิทยาลัยฯ และหอประชุม 

 ความพยายาม  

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ จัดหาวัสดุอุปกรณมาสนับสนุนดานตางๆ เชน การหาตนไมมาปลูก 

สนับสนุนเจาหนาท่ีภารโรงใหดูแลตนไม อาคารสถานท่ีและใหกําลังใจ ในการทํางานของเพ่ือนรวมงานทุกคน และยัง

ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน – นกัศึกษาทุกคนรกัความสะอาด 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพ แวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ

ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 - 

5) สถานศึกษามีการนําผลการปรับปรุง การบริหารจัดการ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

 

 



 
 
56 

ตัวบงช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ ไดวางแผนจัดทําโครงการพัฒนาและซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณเพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน จัดทําแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาและซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณโดยการจัดสรร

งบประมาณใหทุกสาขาไดอยางเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการและไดนําผลการประเมินจากแบบสอบถามความ

เหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณมาพิจารณาในการจัดแผนปฏิบัติการประจําปตอไปตามความเหมาะสม

กับสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  

2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ

คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 เฉลี่ย 4.16 

5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.10 ระดบัคุณภาพในการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness) 

  วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการ หรือ

วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครู 

และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน  องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม สงเสริม และสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง 

ความพยายาม (Attempt) 

  วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการเขารวมฝกอบรม สัมมนา ในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และดานอ่ืน ๆ 

สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การยกยองเชิด

ชูเกียรติ การพัฒนาตนเพ่ือใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดาน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75  

รอยละ 

100 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัย 

หรืองานสรางสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 
16.45 

3) สถานศึกษาดาํเนนิการใหครูและบคุลากร ในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลีย่น ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 5 

11.39 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 
100 

5) สถานศึกษาดาํเนนิการใหครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรบัการประกาศเกียรตคิณุ

ยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอย

กวารอยละ 5 

7.5 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสนิ 

ผลประเมนิ ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได เง่ือนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น  

5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนกั 

  ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดดําเนินการ

บริหารการเงินและงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาท้ังเงินในงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวยคาใชจายวัสดุ อุปกรณและสื่อสําหรับจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิด

เปน ทําเปนจนเกิดทักษะชํานาญในวิชาชีพ สวนในการบริหารวิชาการและวิชาชีพนั้น วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการใน

การเรียนการสอนโดยจัดหาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เปนตน ไดมีการสรางระบบเครือขายเพ่ือความ

สะดวกในการสืบคนขอมูลทาง  Internet การสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนไดมีการจัดทําดําเนินการจัดประกวด

แสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ตลอดจนการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมปลูกจิตสํานึกโดยเสริมสรางความ

เปนพลเมืองและพลโลก ไดแก โครงการคุณธรรมนําความรู 

 ความพยายาม  

  ในการบริหารการเงินและงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดแยกตามประเภท

ของเงินและโครงการในสมุดทะเบียนคุมคาใชจายตามแผนงาน งานโครงการ 

  ในการบริหารเงินนอกงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดของคาใชจายในสมุด

ทะเบียนรายไดนอกงบประมาณ (เงินบํารุงการศึกษา) และบัญชียอยเงินรับฝากและเงินประกันประเภทเงินอุดหนุน

ท่ัวไป (เงินอุดหนุนคาใชจายในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 

10 ของงบดําเนินการ 
 

2) สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไม

นอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 
 

3) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 1 ของงบดําเนินการ 
 

4) สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด

แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของ

งบดําเนินการ 

- 

5) สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง

ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กบัเครือขาย ทัง้ใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ มีความตระหนักใหความสําคัญในการดําเนินการจัดทําแผนงานระดมทรัพยากร ในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังภายในและตางประเทศ จัดใหเชิญผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชความรูพัฒนา

ผูเรียน และมีแผนจัดความรวมมือกับสถานประกอบการชุมชน 

 ความพยายาม  

  วิทยาลัย ฯ  ไดจัดใหมีโครงการจัดระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย มีการสง

ผูเรียนเขารวมศึกษาดูงาน และฝกประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
 

2) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา

งานท่ีเปดสอน 

รอยละ 10 

3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศท่ีมีสวน

รวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 
60 แหง 

4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ  เพ่ือ

สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 รายการ 
5 รายการ 

5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ เพ่ือการ

ปรับปรุง 

 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

2. ระดับคุณาพในการจัดทําแผนการ

จัดการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (5) ดีมาก (5) 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (5) ดีมาก (5) 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ระบบฐานขอมลูสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความ

เสี่ยง 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบขอมูล

ผูเรียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี

หองเรียน หองปฏิบัติ โรงฝกงาน ศูนย

วิทยบริการ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ ดี (4) 

9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ ดีมาก (5) 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน

และงบประมาณ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ ดี (4) 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย

ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ ดี (4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 4.75 

 

จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 

 จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงช้ี   
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มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน  

 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีนโยบายมอบหมายใหงานและสาขางาน จัดทําโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพให

สอดคลองกับความตองการของชุมชน องคกร หรือหนวยงานภายนอกตลอดจน สถานศึกษา อ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียน

นักศึกษา ตลอดจนผูบริหาร ครู เจาหนาท่ีไดใชความรูทางดานวิชาชีพใหเปนประโยชนตอสังคม   โดย ประชุม

เตรียมการทําความเขาใจกับ ทุกฝาย   ให ครู เจาหนาท่ี นักเรียนนักศึกษา มีสวนรวมในการ ลงพ้ืนท่ีใหบริการกับ

สถานศึกษา  ชุมชน หนวยงานภายนอก และมีการสรุปผลรายงานโครงการดังกลาวตอผูบริหาร  และนําผลไปปรับปรุง

การปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  โครงการอาชีวะรวมดวยชวย

ประชาชนในเทศกาลปใหมและสงกรานต  โครงการสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชพีในสถานศึกษา, ในชมุชน, และใน

หนวยงาน  โครงการออกบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการอาชีวะบริการ  เปนตน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป 4โครงการ 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม

โครงการ กิจกรรม 

รอยละ 

100 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม รอยละ 90 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 เฉลี่ย 4.51 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงช้ี 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎบิตั ิ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ ดีมาก (5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 5 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 

จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี   4.1 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 

 ตัวบงช้ี   - 
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

 สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชน  

ตลอดจนมีการเผยแพร 

  

ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  

ของผูเรียน 

 ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนระดับ ปวช.3 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ 3 

คนตอ 1 ชิ้น และระดับ ปวส.2 2 คนตอ 1 ชิ้น จัดโครงการ / โครงงานวิชาชีพประกวดเผยแพรผลงานผูเรียน และ

สงเสริมการเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด / ระดับภาค / ระดับประเทศ 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ 

1. สาขาวิชาดําเนินการใหผูเรียนจัดทําโครงการ / โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

2. งานวิจัย จัดทําโครงการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

3. งานวิจัย จัดทําบัญชีสรุปชิ้นงาน โครงการ นวัตกรรม 

4. งานศูนยขอมูลสารสนเทศเผยแพรผลงานโครงการ / โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

ผานสื่อตางๆ 

5. สงผลงานเขารวมประกวดในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน  

: 1 ชิ้น และระดับปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น 
 

3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ไมนอยกวา

รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

รอยละ 

63.40 

4) สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25ของจํานวน

ผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
รอยละ 56 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ5 ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

รอยละ 

56.91 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรือ

งานวจิยัครู 

 ความตระหนกั 

  วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหทุกคน  จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

อยางนอยปละ 1 ชิ้น 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ 

1.  งานวิจัยสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยโดยประสานงาน

กับทุกแผนก ทุกสาขาวิชา 

  2.  งานวิจัยจั ดทําแบบสรุปผลงาน 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 
 

3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

รอยละ 

100 

4) สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

รอยละ 

51.22 

5) สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ใน

ระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

รอยละ 

6.10 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงช้ี 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)  

 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี   5.1, 5.2 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

ตัวบงช้ี - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ี         เกณฑการตัดสิน       ผลสัมฤทธิ์ของ 

       การดําเนินงาน 

     ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 

โครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย ของผูเรียน 

 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ ดีมาก (5) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ ดีมาก (5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 5 



 
 

69 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะ

ธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ  มีการวางแผนโครงการตาง ๆ ของงานกิจกรรมและบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําป

ของวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงานของงานกิจกรรม เชน โครงการวันแมแหงชาติ  โครงการวันพอแหงชาติ  โครงการ

เลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพฯ โครงการไหวครู  โครงการแหเทียนพรรษา  เปนตน 

 

ความพยายาม  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ไดปฏิบัติโครงการตาง ๆ ตามท่ีไดบรรจุลงในแผนปฏิบัติงานประจําป

ของวิทยาลัยฯ โดยทุกโครงการครอบคลุมถึงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระบบการทํางานเปนข้ันตอน คือ  

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2. ประชมุวางแผนและมอบหมายหนาท่ี 

3. ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาท่ีกําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลและประเมินผล 

6. รายงานผลเสนอผูบริหาร 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม 

6 กิจกรรม 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

รอยละ 95 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม 

รอยละ 

100 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษา

ในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51-5.00 

เฉลี่ย 4.42 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ  มีนโยบาย ใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง

และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป   มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน   มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน   มีการดําเนินการ ตามแผน มีการสรุปผลการ

ปฏิบัติงานและรายงานผล  มีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนงานการทํางานครั้งตอไป 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม โดยสอดแทรกกิจกรรมในวันตาง ๆ 

ใหเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไปในตัว เชน ปลอยปลาในวันพอ, วันแมแหงชาติ  กิจกรรม

ปลูกตนไมในวันสําคัญ ๆ ตาง ๆ  การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ เปนตน 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 

โครงการ กิจกรรม 
5 กิจกรรม 

2) สถานศึกษาดาํเนนิการใหผูเรียนทกุคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลกูจติสาํนกึดานการอนรุกัษ

สิ่งแวดลอม  
รอยละ 95 

3) สถานศึกษาดาํเนนิการใหครูและบคุลากรทกุฝายในสถานศึกษาทกุคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลกู

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
รอยละ 95 

4) สถานศึกษามกีารประเมนิผลการดาํเนนิงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูจติสาํนกึดานการอนรุกัษ

สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
เฉลี่ย 4.60 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนโครงการตาง ๆ เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานกีฬาและนันทนาการใหกับผูเรียน 

โดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ จึงไดจัดใหมีโครงการกีฬาสีในทุก ๆ ปการศึกษา มีอุปกรณการกีฬาใหสามารถยืมไปเลน

ในชวงเวลาวางเพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โครงการแขงขันอาชีวเกมส  โครงการประกวดรองเพลง  

โครงการ To Be Number One  โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง  และมีการจัดทําสนามกีฬาประเภทตาง ๆ 

รองรับกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการดวย 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 7 กิจกรรม 

2) สถานศึกษาดาํเนนิการใหผูเรียนทกุคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนนัทนาการ รอยละ 90 

3) สถานศึกษาดาํเนนิการใหครูและบคุลากรทกุฝายในสถานศึกษา ทกุคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน

การกีฬาและนันทนาการ 

รอยละ 

100 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดย

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษา ในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
เฉลี่ย 4.71 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ   มีการ กําหนดนโยบายปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหกับ

นักเรียนนักศึกษา มีการสรางความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหแกครูและบุคลากร โดยเริ่มจาก

การวางนโยบายในการจัดการเรียนรูจากแผนการเรียนรูรายวิชาใหบูรณาการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพราะสามารถ

นําไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

ความพยายาม  

จากนโยบายดังกลาวในทุก ๆ ภาคเรียน มีการอบรมตอนเขาแถวในตอนเชาใหนักเรียนมีจิตสํานึก

ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดบอรดใหความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีการจัดทําแผนการ

เรียนรูโดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ วิชา  และมีการประเมินผลความพึงพอใจในรายวิชานั้น ๆ ดวย   

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามกีารใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหแกครูและบคุลากร

ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
4 กิจกรรม 

2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
รอยละ 90 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 80 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจดัการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
เฉลี่ย 4.40 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงช้ี 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม 

-ดีมาก ปฎบัิต ิ 5 ขอ 

-ดี ปฎบิตั ิ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฎบิตั ิ 2 ขอ 

-ตองปรบัปรงุเรงดวน ปฎบิตั ิ 1 ขอ 

ปฎบิตั ิ 5 ขอ ดีมาก (5) 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

-ดีมาก ปฎบัิต ิ 5 ขอ 

-ดี ปฎบิตั ิ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฎบิตั ิ 2 ขอ 

-ตองปรบัปรงุเรงดวน ปฎบิตั ิ 1 ขอ 

ปฎบิตั ิ 5 ขอ ดีมาก (5) 

3. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการกีฬาและนันทนาการ 

-ดีมาก ปฎบัิต ิ 5 ขอ 

-ดี ปฎบิตั ิ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฎบิตั ิ 2 ขอ 

-ตองปรบัปรงุเรงดวน ปฎบิตั ิ 1 ขอ 

ปฎบิตั ิ 5 ขอ ดีมาก (5) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ดีมาก ปฎบัิต ิ 5 ขอ 

-ดี ปฎบิตั ิ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฎบิตั ิ 2 ขอ 

-ตองปรบัปรงุเรงดวน ปฎบิตั ิ 1 ขอ 

ปฎบิตั ิ 5 ขอ ดีมาก (5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 5 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)  

 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ทุกตัวบงช้ี  

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

- 
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ

นําผลการประเมินการใชในการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดานประกันคุณภาพ โดยการนําขอเสนอแนะจากการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาจัดทํา แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงสอดคลองกับ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และมีการ

ประชุมชี้แจง นโยบายดังกลาว  รวมท้ังแตงตั้งคําสั่งมอบหมายหนาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ 

เพ่ือใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การติดปาย ประชาสัมพันธอัตลักษณ เอกลักษณ และปรัชญาของวิทยาลัยฯ ในบริเวณตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ   

ประชาสัมพันธความรูงานประกันคุณภาพผานทาง  Web site  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภาย ใน-ภายนอก

แจกจายใหกับบุคลากรและผูรับผิดชอบตัวบงชี้   มีการประชาสัมพันธใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกเก่ียวกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมหนาเสาธง และเนนย้ําเรื่องการประกันคุณภาพทุกครั้งท่ีมี

การประชุมของวิทยาลัยฯ   ประชุมผูปกครองในแตละภาคเรียน  ตลอดจนมีโครงการ อบรมใหความรู ดานการประกัน

คุณภาพแกนักเรียน นักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รวมท้ังปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานดวย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ 

 () 

1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคชน 

 

2) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

3) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

5) สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 

(1) (2) (3) (4) และ 

(5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ 

(4)  

ดี 4 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) พอใช 3 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงช้ีที่ 7.2  ระดบัคุณภาพในการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  

ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาซ่ึงเปรียบเสมือนแผนแมบท ( 5 ป) เปนแผนระยะ

ยาว  จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปทุกปการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนระยะ

ยาวดังกลาว เพ่ือเปนการวางแผนในการดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพ่ือใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง  

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําผลจากการประเมินภายในโดยตนสังกัด และประเมินภายนอก รวมถึง

รายงานการประเมินคุณภาพภายในในแตละปการศึกษามาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

ออกมาเปนโครงการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแตละ

โครงการ และนําผลการดําเนินงานแตละโครงการมาใชเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไปใหดีข้ึน ตลอดจน

มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา  เพ่ือนําผลการประเมิน

ตนเองมาปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด   

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
จํานวนตัวบงชี้ตามระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1-1.9 5 - 1 1 1 ยกเวน 1.6 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1-2.5 4 1 - - -  

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.1-3.12 9 3 - - -  

มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 1 - - - -  

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.1-5.2 2 - - - -  

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 4 - - - -  

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 1 - - - -  

รวม 26 4 1 1 1  

 

ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เง่ือนไข ระดบัคณุภาพ คาคะแนน 

26 ตัวบงช้ี ดี 4 

30-34 ตัวบงช้ี และไมมีตัวบงช้ีใดอยู

ในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง

ปรบัปรงุเรงดวน 

ดีมาก 5 

24 – 33 ตัวบงช้ี ดี 4 

18 – 23 ตัวบงช้ี พอใช 3 

12 – 17 ตัวบงช้ี ตองปรบัปรงุ 2 

ต่ํากวา 12 ตัวบงช้ี ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดบัคุณภาพในระบบการประกัน

คุณภาพใน 
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (5) ดีมาก (5)  

2.  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด

ในระดบั 5 คะแนน ดมีาก 

-ดีมาก 30-34 ตัวบงช้ีและไมมีตัวบงช้ีไดท่ีอยูใน

เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน 

-ด ี 24-33 ตัวบงช้ี 

-พอใช  18-23 ตัวบงช้ี 

-ตองปรบัปรงุ 12-17 ตัวบงช้ี 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 ตัวบงช้ี 

26 ตช. ดี (4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 4.50 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)  

 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี  7.1, 7.2 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

ตัวบงช้ี  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน  

 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 3.88 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.70 ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมิน   

  ดีมาก        ดี       พอใช       ควรปรับปรุง     ตองปรับปรุง 

 

 

ผลรวมคาคะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน  4.50 – 5.00 ดีมาก 

คะแนน  3.50 – 4.49 ดี 

คะแนน  2.50 – 3.49 พอใช 

คะแนน  1.50 – 2.49 ตองปรับปรุง 

คะแนน  1.00 – 1.49 ตองปรับปรุงเรงดวน 
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ตอนท่ี 4 

สรปุและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

♣♣♣♣♣♣♣ 
 

4.1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 สรุปไดดังนี้ 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี  1 ตัวบงชี ้1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี ้2.2, 2.4, 2.5 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี ้3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11 

มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี ้4.1 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ 5.1, 5.2 

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี ้7.1 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 

4.1.3 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.4 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

  เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาและครูไดมีการนําผลงานของตนเองสงเขาประกวดใน

ระดับตาง ๆ หรือนําไปใชประโยชนไดในหลายๆ ภาคสวน 

4.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีนําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียนใหมากข้ึน 

4.2.3 ควรสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
 

4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการรวมกันจัดระบบดูแลผูเรียน 

4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เก่ียวกับสิ่งประดิษฐและครุภัณฑทางการศึกษา 
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