
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปรับปรุง ณ 30 พ.ย. 55 



คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2554 ของ

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยนําจุดออนของสถานศึกษามาปรับปรุง  พัฒนา  และดําเนินการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพภายนอกของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  จํานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้        

ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกคน 

รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) มีรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลสถานศึกษา

ขอมูลการบริหาร  วิธีดําเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประกันคุณภาพในสถานศึกษา  

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด เกิดจากการ

สนับสนุนของฝายบริหาร  และจากความรวมมือ รวมใจ ของบุคลากรของสถานศึกษาทุกทาน  จึงขอขอบคุณผูท่ีมีสวน

ท่ีเก่ียวของมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 
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ตอนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
---------------------------------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานศึกษา  

1.1 ประวัติและสภาพท่ัวไปโดยยอ 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนถึงชั้น ม .6 โดยมีบริษัทปูน

ซิเมนตไทย จํากัด เปนเจาของ  ซ่ึงในวาระท่ีบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดกอตั้ง 70 ป บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะ

ทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทาหลวง ใหกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทํา

การจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เพ่ือผลิต บุคลากร ดาน อุตสาหกรรม ท่ีมีคุณภาพ 

และมาตรฐานสูงออกมาชวยพัฒนาประเทศสืบไป 
 

1.2  ขนาดและท่ีตั้ง 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 8 ถนนพัฒนพงษ  ตําบลบานครัว            

อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270  โทรศัพท  0-3628-1295   โทรสาร  0-3633-1004  

Website http://www.tl.ac.th 
 

1.3  ปรชัญา 

 สรางผูนําทางเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 
 

1.4  วิสัยทัศน 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม มุงม่ันผลิตนักศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานพรอมบริการสังคม  
 

1.5  พันธกิจ 

 พันธกิจท่ี 1 : ผลิตและพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 พันธกิจท่ี 2 :  การบริการสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

 พันธกิจท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดมาตรฐานสากล 

 

1.6  เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 

 เปาหมายท่ี 1 :  นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึง  

      ประสงค ตามมาตรฐานในระดับสากล 

 เปาหมายท่ี 2 : ชุมชนไดรับการบริการและพัฒนาดวยกลไกอาชีวศึกษาอยางท่ัวถึงและมี  

      ประสิทธิภาพ 

 เปาหมายท่ี 3 :  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน / นักศึกษา 

ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 

 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

   - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

                 - สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา  (จัดแผนการเรียนรวมกับเครือซิเมนตไทย) 

  สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต 

   - สาขางานเครื่องมือกล 

                  - สาขางานแมพิมพพลาสติก 

  สาขาวิชาไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องกลไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องมือวัด 

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    

   -  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

   -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  
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  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชาการบัญชี 

   - สาขางานการบัญชี 

  สาขาวิชาการตลาด 

   - สาขางานการตลาด 

  สาขา วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  

2.3  ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ)   

  เริ่มรับสมัครและเปดทําการเรียนการสอน  ตั้งแตปการศึกษา 1 / 2552  โดยวิทยาลัยเทคนิค

ทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

             -  สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล  

   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

              -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 จํานวนนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณทุกระดับชั้นรวมท้ังสิ้นใน

ปงบประมาณ 2554  มีจํานวน 2,175 คน  จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  1,284  คน  คิดเปนรอยละ  59.03  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    891  คน  คิดเปนรอยละ  40.97  
 

ขอมูลเกี่ยวกับครู – อาจารย  บุคลากร 

  1. ผูบริหาร  จํานวน 5 คน  

  2. ขาราชการพลเรือน จํานวน  -  คน  

  3.  ครูประจํา  จํานวน 43 คน  

  4.  พนักงานราชการ  จํานวน 2 คน  

  5.  ครูพิเศษสอน  จํานวน 20 คน  

  6.  ลูกจางประจํา  จํานวน 13 คน  

  7.  ลูกจางชั่วคราว  จํานวน 27 คน  

   รวมท้ังส้ิน  จํานวน 110 คน  
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3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

 

4.  จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา  

จุดเดนของสถานศึกษา 

1. พัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถ

นําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาแกปญหาในการปฏิบัติงาน  สงเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  

ในวิชาภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ  สนับสนุนใหผูเรียนไดฝกทักษาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการคนควา

ขอมูลทาง Internet 

2. สงเสริมใหครูผูสอนทุกคนไดสอดแทรกบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ในหองเรียน  มีการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา  จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษา     

ปวช.3  และปวส. 2 ทุกรายวิชากอนสําเร็จการศึกษา  มีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศเพ่ือใหขอมูลประกอบการตัด

สิ้นใจของผูเรียนในการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และมีการจัดทํา

แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผูเรียนตอครูผูสอน  และการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จ

การศึกษาโดยสํารวจความพึงพอใจ 3 ดาน 

3. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝกใหผูเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  รวมท้ังสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทําวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของผูเรียน  สนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพ่ือ

นําไปพัฒนาและเผยแพรไปสูสังคม  มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ

อยางเหมาะสม  และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน  และจัดแหลงการเรียนรูและวัสดุอุปกรณใหผูเรียน

อยางเพียงพอและท่ัวถึง  รวมท้ังการจัดภูมิทัศนอาคารเรียน  และพ้ืนท่ีโรงฝกงาน  ใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือประโยชนตอ

ผูเรียนอยางสูงสุด  รวมไปถึงการจัดกระบบความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยในจุดอันตรายภายในสถานศึกษา  

และมึการจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียน  

 

4. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ เขารับการอบรมสัมมนา และศึกษาตอเพ่ือเพ่ิม

ความรูความรูและพัฒนาตนเอง  และรวมกับสถานประกอบการโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิเขามา

บรรยายใหความรูกับผูเรียน  และทําความรวมมือกับสถานประกอบการโดยการสงนักศึกษาออกไปฝกงานกับสถาน

ประกอบการ  จัดใหผูเรียนไดพบครูท่ีปรึกษาตอนเชาเปนประจํา  และมีบริการตรวจสารเสพติดประจําทุกป  และ

สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมอันดีงาม  รวมท้ังการวัดกิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

5. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  และพัฒนาดานคุณภาพและ

ศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาทางดานคุณธรรม จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และมีหัวหนารับผิดชอบโดยตรง  ตลอดจนมีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  มีการจัดทํารายงานการประมเนตนเองระดับวิทยาลัย  และรายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา 

 1. ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 2. ดําเนินการติดตามดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 
 

 

5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา 

 2. ดําเนินการจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
------------------------------------------------ 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

3.1.1  ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ   เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญ เปดสอนถึง ระดับ ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 กอตั้งโดยบริษัทปูนซิเมนตไทย  จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดทําการสอน ใหกับบุตร-ธิดาของ

พนักงานไดศึกษาเทานั้น  แตเนื่องจากสภาว ะการณตาง ๆ  ไดเปลี่ยนแปลงไป  พ้ืนท่ีชุมชนซ่ึงตั้งอยูใน บริเวณเขตท่ีตั้ง

โรงงานปูนซิเมนต ไทยทาหลวง มีการขยายตัวเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยมากข้ึน  ดังนั้นในวาระท่ีบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดได

กอตั้งมาครบรอบ 70 ป ทางบริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม  จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทย

อุปถัมภทาหลวง ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 50 ไร 2 งาน 7 ตารา งวา ใหกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปน

วิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ และผลิตชางเทคนิคท่ีมีคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตอไป 

กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนท่ีไดรับโอนนี้เปนวิทยาลัยเทคนิคสังกัด

กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา โดย ใหชื่อวา " วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ "  ใน

วันท่ี  6 กุมภาพันธ  2527 และใหมี การ จัดการเรียนการสอน วันท่ี 1 เมษายน 2527 เปนตนไป   ผูลงนามใน

ประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ  นายขุนทอง  ภูผิวเดือน  และเพ่ือใหการ

บริหารงานของวิทยาลัยแหงนี้บรรลุเปาหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด จึงไดมอบเงิน

จํานวน 8,000,000 บาท เพ่ือจัดตั้งเปน มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  โดยใหใชดอกผลอันเกิด

จากทรัพยสินของมูลนิธินี้  เปนคาใชจายในการพัฒนาวิทยาลัย  และสวัสดิการ ครู-นกัศึกษา 

พิธีมอบนี้มีข้ึนในวันท่ี  1 เมษายน  2527  ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการและใหถือวาใน   

วันท่ี 1 เมษายน  2527 เปนวันสถาปนาวิทยาลัย  ในปการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติ  

ใหวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ 

                      ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 

                           - สาขาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 

                           - สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

                      ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

                           - สาขาชางไฟฟากําลัง 

     

3.1.2  ขนาดและท่ีตั้ง 

  ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีเนื้อท่ีท้ังหมด  50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา   

ตั้งอยูเลขท่ี 8  ถนนพัฒนพงศ  ตําบลบานครัว  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี  18270  โทร. 036 – 281295  

โทรสาร 036 – 331004  เว็บไซตวิทยาลัย  www.tl.ac.th  

 

 

 

 

http://www.tl.ac.th/�
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3.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ   ตั้งอยูในเขตเทศบาลทาลาน  มีอาณาเขตติดตอกับ

เขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้   คือ  ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอหนองโดน   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอพระ

พุทธบาทและอําเภอเสาไห   ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาเรือ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)   ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอ

ดอนพุด 

 ชุมชนท่ีอยูใกลวิทยาลัย ฯ มีท้ังหนวยงานราชการและเอกชน คือ บานพักพนักงานบริษัทในเครือ  SCG  

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

จํานวน 1 แหง   วัดมวงนอย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบานครัว  สํานักงานขนสงอําเภอบานหมอ 

จังหวัดสระบุรี (สรางโศก)  เทศบาลทาลาน เทศบาลตําบลบานหมอ   เทศบาลตําบลตลาดนอย เทศบาลตําบลบาง

โขมด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองขีดขิน องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ  

หรเทพ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เปนตน ซ่ึงสถานท่ีตาง ๆ เหลานี้ ทาง

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการชุมชนในโครงการตาง ๆ เชน ศูนยซอมสรางฯ  จังหวัดเคลื่อนท่ี   

อําเภอยิ้ม  รวมดวยชวยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบําเพ็ญประโยชน  ซ่ึงแตละชุมชนตางให

ความรวมมือเปนอยางดี 
 

3.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  .... 97,413,549....  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี 

รายการ 

1  งบดําเนินการ  งบประมาณประจําปการศึกษา  2554 

จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร   

     (เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา) 

21,009,330 

2.  งบดําเนินงาน  

     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)  13,138,568 

     2.2  คาสาธารณูปโภค  1,311,453 

3.  คาเสื่อมราคา  

4.  งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  

      4.1  คาจัดการเรียนการสอน 10,313,250 

      4.2  คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    5,887,235 

5.  งบรายจายอ่ืน ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)  

     5.1  โครงการ Fix  it  Center  1,470,000 

     5.2  โครงการไทยเข็มแข็ง 332,680 

6.  งบลงทุน  

      6.1 ครภุณัฑ 5,520,353 

      6.2 สิ่งกอสราง 38,430,680 

รวมงบดําเนินการท้ังส้ิน 97,413,549 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94�
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3.2  สภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ 

 ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พ.ศ.  2545 (ปรับปรุง พ.ศ.  2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2546  รายละเอียดสภาพ

ปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

 

3.2.1 จาํนวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554 

ตารางท่ี  

 

2  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 

 หลักสูตร 
รวม 

ภาคเรียน ระดับช้ัน ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ภาคเรียนท่ี 1/2554 ปวช .1 494 174   494 174 668 

 ปวช .2 227 122   227 122 349 

 ปวช .3 191 76   191 72 267 

 รวมระดบั ปวช.   912 372   912 372 1,284 

 ปวส .1 358 155   358 155 513 

 ปวส .2 280 98   280 98 378 

 รวมระดบั ปวส. 638 253   638 253 891 

 รวมท้ังหมด 1,550 625   1,550 625 2,175 

ภาคเรียนท่ี 2/2554 ปวช .1 366 136   366 136 502 

 ปวช .2 216 113   216 113 329 

 ปวช .3 183 76   183 76 259 

 รวมระดบั ปวช.   765 325   765 325 1,090 

 ปวส .1 319 136   319 136 455 

 ปวส .2 270 95   270 95 365 

 รวมระดบั ปวส. 589 231   725 414 820 

 รวมท้ังหมด 1,354 556   1,354 556 1,910 
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ตารางที่ 3

ประเภทวิชา 

 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางานภาคเรียนท่ี 1/2554 

สาขาวิชา สาขางาน ระดบั ปวช. ปวส. รวม 

1.อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.บริหารธรุกิจ 

ไฟฟากําลัง 

 

อิเลก็ทรอนกิส 

 

 

เทคนคิการผลติ 

 

ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 

โลหะการ 

เทคนคิอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พาณิชยการ 

เคร่ืองกลไฟฟา 

ไฟฟากําลัง 

อิเลก็ฯอุตสาหกรรม 

เทคนคิคอมพวิเตอร 

อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองมือกล 

แมพิมพพลาสติก 

ชางซอมบํารุงฯ 

ชางเชื่อม 

ติดตั้งและบํารุงรักษา 

อุตสาหกรรมการผลติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

บัญช ี

การตลาด, การขาย 

ปวส. 

ปวช. 

ปวส. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวช. 

ปวช. 

ปวส. 

ปวส. 

ปวส. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

 

261 

 

48 

137 

307 

10 

124 

45 

 

 

 

215 

99 

38 

203 

 

41 

48 

 

140 

33 

 

 

88 

71 

42 

103 

75 

35 

203 

261 

41 

96 

137 

374 

43 

124 

45 

88 

71 

42 

318 

174 

73 

รวมทั้งสิ้น 1,284 891 2,175 

 

แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางานภาคเรียนที่ 2/2554 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดบั ปวช. ปวส. รวม 

1.อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.บริหารธรุกิจ 

ไฟฟากําลัง 

 

อิเลก็ทรอนกิส 

 

 

เทคนคิการผลติ 

 

ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 

โลหะการ 

เทคนคิอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พาณิชยการ 

เคร่ืองกลไฟฟา 

ไฟฟากําลัง 

อิเลก็ฯอุตสาหกรรม 

เทคนคิคอมพวิเตอร 

อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองมือกล 

แมพิมพพลาสติก 

ชางซอมบํารุงฯ 

ชางเชื่อม 

ติดตั้งและบํารุงรักษา 

อุตสาหกรรมการผลติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

บัญช ี

การตลาด, การขาย 

ปวส. 

ปวช. 

ปวส. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวช. 

ปวช. 

ปวส. 

ปวส. 

ปวส. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

ปวส. ,ปวช. 

 

233 

 

41 

124 

238 

10 

104 

28 

 

 

 

194 

90 

28 

190 

 

68 

27 

 

141 

22 

 

 

137 

- 

37 

98 

68 

32 

190 

233 

68 

68 

124 

379 

32 

104 

28 

137 

- 

37 

292 

158 

60 

รวมทั้งสิ้น 1,090 820 1,910 
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ตารางท่ี  

 

ครู/แผนกวิชา 

4  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วฒุกิารศึกษา ตําแหนง 
 

จาํนวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

คร
 ูค

ศ.
1 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 
ชํา

นา
ญ

กา
ร

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ภาคเรียนท่ี 1/2554                

ผูบริหารและรองฯ 5 5   5   2 3    3 2  

แผนกวิชาเทคนิอุตสาหกรรม 3 3   3        2 1  

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 10 6  4 10   2 8  2 1 2 1  

แผนกวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 3   3   1 2   1 2 1  

แผนกวิชาเทคนิคโลหะการ 4 3  1 4    4  1 1 2   

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 4 2  2 4    4  1  1   

แผนกวิชาไฟฟา 8 6 2  7 1   8    6   

แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส 12 9  3 10 1  5 6  1  8   

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1   1   1     1   

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 2  3 1 4  2 3  1  1   

แผนกการบัญชี 4 2  2  4  1 3  1  1   

แผนกวิชาการตลาด 3 1  2  3  1 2    1   

แผนกวิชาสามัญพ้ืนฐาน 12 6  6 3 9  2 10  2  4   

รวมท้ังหมด 74 49 2 23 51 22  17 53  9 3 34 5  

ภาคเรียนท่ี 2/2554                

ผูบริหารและรองฯ 5    5   2 3    3 2  

แผนกวิชาเทคนิอุตสาหกรรม 3 3   3        2 1  

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 9 6  3 9   2 7  2 1 2 1  

แผนกวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 3   3   1 2   1 2 1  

แผนกวิชาเทคนิคโลหะการ 4 3  1 4    4  1 1 2   

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 4 2  2 4    4  1  1   

แผนกวิชาไฟฟา 8 6 2  7 1   8    6   

แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส 10 9  1 10   4 6  1  8   

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1   1   1     1   

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 2  3 1 4  2 3  1  1   

แผนกการบัญชี 4 2  2  4  1 3  1  1   

แผนกวิชาการตลาด 3 1  2  3  1 2    1   

แผนกวิชาสามัญพ้ืนฐาน 12 6  6 3 9  2 10  2  4   

รวมท้ังหมด 71 44 2 18 50 21  16 52  9 3 34 5  
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ตารางท่ี  

งานตามโครงสรางบริหาร

สถานศึกษา 

5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

 

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

หรื
อ 

ต่ํา
กว

า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว

า 
ป.

ตร
ี 

 ฝายบริหารทรัพยากร           

งานบริหารงานท่ัวไป 2   2  2 1   1  

งานบุคลากร 1   1  1   1   

งานการเงิน 3  1 2  3   2 1  

งานการบัญชี 2   2  2   1 1  

งานพัสด ุ 5  2 3 3 2 3  2   

งานอาคารสถานท่ี 10  8 2 10  10     

งานทะเบียน 2  1 1  2   2   

งานประชาสัมพันธ 1   1  1   1   

 ฝายแผนงานและความรวมมอื           

งานวางแผนและงบประมาณ 1 

 

  
1 

 
1 

  
1 

  

งานประกันคุณภาพฯ        

งานศูนยขอมูลฯ 
1 

  
1 

 
1 

   
1 

 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ        

งานความรวมมือ            

งานสงเสริมผลผลิต การคาฯ 1   1  1   1   

 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา           

งานกิจกรรม 

1 

  

1 

 

1 

   

1 

 

งานครูท่ีปรึกษา        

งานปกครอง        

งานแนะแนวฯ 
1 

  
1 

 
1 

  
1 

  

งานโครงการพิเศษฯ        

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1   1  1  1    

 ฝายวิชาการ           

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1   1  1    1  

งานวัดผลและประเมินผล 1   1  1   1   

งานวิทยบริการและหองสมุด 2   2  2   1 1  

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1   1  1   1   

งานสื่อการเรียนการสอน            

รวมท้ังหมด 37  12 25 13 24 14 1 15 7 37 
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3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสงัคมใน

รอบปการศึกษา)   

1. สงนกัศึกษาปวช.2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ เขาประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 

2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

2. จัดโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนตามนโยบายของ สอศ. 

3. ดําเนินโครงการรวมดวยชวยประชาชนในเทศกาลวันปใหม, สงกรานต และวันหยุดตอเนื่อง 

4. ออกหนวยใหบริการประชาชนดานการซอมแซมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือประกอบอาชีพตาม

นโยบายของทางจังหวัด และอําเภอ ตลอดจนนโยบายของ สอศ.(หลังน้ําทวม) 

5. รวมสงผลงานสิ่งประดิษฐของนักศึกษาเขาประกวดระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

6.  เพ่ิมจํานวนสถานประกอบการในการลงนามความรวมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ

ภาคี 

7. สงนักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาการเรื่องการทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร   

    - ระดับ ปวช.ไดรองชนะเลิศระดับ อศจ.   

    - ระดับ ปวส.ชนะเลิศระดับ  อศจ.  

 8.  เปนเจาภาพในการจัดแขงขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เพ่ือคัดเลือกตัวแทนแขงขันระดับภาค 
 

3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2554   

ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

- จํานวนผูเรียนท่ีรับไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะท่ีพึง 

  ประสงคของสงัคม 

- ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ 

-  สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให 

   ครบทุกประเภท และเปนปจจุบันสามารถคนขอมูลจาก 

   ระบบฐานขอมูลมาใชประโยชนในงานเก่ียวของได 

3.4.2 การพัฒนาผูเรียน 

 

- พัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- ครูพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 

       การสอน   

- ผูเรียนเปนคนดีของสังคม 

- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมี 

  ประสิทธิภาพ โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง  

       วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม          

       และงานวิจัย 

- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน 

- สนับสนุนสงเสริมใหครแูละนกัเรยีนนกัศึกษาทุกแผนกวชิา  

  จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 100 % 

3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน 

        และสงัคม 

- บุคลากรมีสมรรถนะพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม พรบ.  

  การอาชวีศึกษา 

- ผูเรียนทุกคนมีโอกาสใหบริการทุกภาคสวนเพ่ือเพ่ิมทักษะการ  

  เรียนรู 

- จัดใหมีการบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา 

  ชมุชนและทองถ่ิน และจัดกิจกรรมหรือฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือ 

  การประกอบอาชีพของประชาชน ใหมากข้ึน 

3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู   

 

- พัฒนาระบบ IT เพ่ือกระบวนการเรียนการสอนและสํานักงาน 

- สนับสนุนใหครูใหแหลงการเรียนรูภายในและภายนอก  

  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง 

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

- สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

- ครู และบคุลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ี 

  รับผิดชอบไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประเมินตามจรรยา 

  บรรมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2548 มากกวา       

  รอยละ 90 

3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด 

       การศึกษา                                                                                                                                 

- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 

- สรางภูมิทัศนท่ีดีในสถานศึกษาและประหยัดการใชพลังงาน 

- สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 

  ใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

- นักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการท่ีมีความพรอมดาน   

  วัสด-ุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ครูฝกท่ีมีความเชี่ยวชาญ  

  เฉพาะดาน สงผลใหนักศึกษาไดรับความรู ทักษะ และ 

  ประสบการณเพ่ิมมากข้ึน 
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3.5  เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเส่ียง   

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2554  ซ่ึง

ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

  3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของผูเรียน  

        ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

- ครู บุคลากรมีความปลอดภัย 

- คําสั่งอยูเวรยามในสถานศึกษา 

- รายงานการอยูเวรยาม 

- ผูเรียน ครแูละบคุลากรภายในสถานศึกษามี 

  ความปลอดภัย มากกวารอยละ 90 

  3.5.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท                                                                                                 - นักเรียนนักศึกษามีการทะเลาะวิวาท นอยกวา 

  รอยละ 90 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิตอาสาเปนคนดีของ     

  สังคม  และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3.5.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     - นักเรียน นักศึกษาไดรับการตรวจสารเสพติด 100% 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิตอาสาเปนคนดีของ 

  สังคม  และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3.5.4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ 

         กอนวัยอันควร         

- นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรม/การใหความรูใน    

 เรื่องเพศศึกษาความเสี่ยงมากกวารอยละ 90  

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิตอาสาเปนคนดีของ  

 สังคม  และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3.5.5  ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม   

 

- นักเรียน นกัศึกษา มีการม่ัวสุมและการพนันนอยกวา 

 รอยละ 10 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิตอาสาเปนคนดีของ 

 สังคม  และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 3 

การดาํเนินงานของสถานศึกษา 
-------------------------------------------------- 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

ปรัชญาของสถานศึกษา  

     สรางผูนําทางเทคโนโลยี    สรางคนดีสูสังคม 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม มุงม่ันผลิตนักศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานพรอมใหบริการสังคม  

พันธกิจ 

 พันธกิจท่ี 1 : ผลิตและพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 พันธกิจท่ี 2 : การบริหารสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

 พันธกิจท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดมาตรฐานสากล 

เปาหมาย 

พันธกิจท่ี 1 : นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานใน 

    ระดับสากล 

พันธกิจท่ี 2 : ชุมชนไดรับการบริการและพัฒนาดวยกลไกอาชีวศึกษาอยางท่ัวถึงและมี 

    ประสิทธิภาพ 

 พันธกิจท่ี 3 : มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการ   

   สถานศึกษา 

- จํานวนผูเรียนท่ีรับไดตามเปาหมาย 

  ท่ีกําหนด 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ 

  และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของ 

  สังคม 

- ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดาน   

  วิชาการ 

-  สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศของวิทยาลัยฯใหครบ 

   ทุกประเภท และเปนปจจุบัน 

   สามารถคนขอมูลจากระบบ 

   ฐานขอมูลมาใชประโยชนในงาน 

   เก่ียวของได 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร 



 

 

16 

2. การพัฒนาผูเรียน - พัฒนาผูเรียนและกระบวนการ 

  จัดการเรียนการสอน 

- ครูพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือสงเสริม 

  การเรียนรู 

1. จัดทําระบบดูแลใหคําปรึกษา 

2. โครงการตรวจสุขภาพประจําปของ 

    นักเรียน 

3. โครงการประชุมผูปกครอง 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 

    ปรับแผนยุทธศาสตร 

5. จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

6. กิจกรรมชมรม 

7. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

8. กิจกรรมเขาคายปฐมนิเทศ 

9. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

10. โครงการวนัแม 

11. โครงการวันพอ 

12. โครงการวันปยะมหาราช 

13. กิจกรรมไหวครู 

14. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

15. โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ 

   จัดการเรียน  การสอน 

- ผูเรียนเปนคนดีของสังคม 

- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ 

  จัดการเรียนการสอนใหมี 

  ประสิทธิภาพ โดยผูรับบริการมี 

  ความพึงพอใจในระดับดี 

1. โครงการวท.ทาหลวงฯรวมใจ 

   ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

2. ดําเนินการเขียนแผนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน 

    เปนสําคัญ 

4. การวัดผลตามสภาพจริง 

5. การนเิทศการสอนของครู 

6. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ 

    ผูเรียนตอการสอนของครู 

7. โครงการทําเหล็กดัดแผนกชางเชื่อม 

8. จัดการเรียนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม  

    เชนคอมพิวเตอร เครื่องจักรกล 

    อัตโนมัติ 

9. จัดใหมีแหลงการเรียนรูภายใน 

    สถานศึกษา  เชน หอง Sound Lab  

    และหอง Internetฯลฯ 

10. จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ 

     เรียนรู 
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11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 

     ปรับแผนยุทธศาสตร 

12. จัดสงบุคลากรเขารับการ 

     ประชมุสมัมนา 

13. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  

     เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

14. การจัดการศึกษารวมกับสถาน 

     ประกอบการในหลักสูตรระบบปกติ  

     และทวภิาคี 

15. นําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม 

     ในการจัดการเรียนการสอน 

4. การวิจัยและพัฒนาผลงาน  

   โครงงานทางวิชาชีพ 

   สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ 

   งานวิจัย 

- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน 

- สนับสนุนสงเสริมใหครูและนักเรียน 

  นกัศึกษาทุกแผนกวิชาจัดทํา 

  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ 

  โครงงาน 100 % 

1. โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

2. โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้น 

    เรียน 

3. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

4. โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

    ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

5. โครงการประกวด โครงงาน 

    วิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากวัสดุ 

    ของเหลอืใช 

6. โครงงานของแผนกวิชาตาง ๆ 

7. เผยแพรงานวิจัยและโครงงาน 

   สิ่งประดิษฐตอชุมชน และระดับชาติ 

8. โครงการอบรมใหความรูดานการวิจัย 

    แกบุคลากร 

5. การบริการทางวิชาการ 

   วิชาชีพแกชุมชน และสังคม 

- บุคลากรมีสมรรถนะพรอมรับการ 

  เปลี่ยนแปลงตาม พรบ.              

  การอาชวีศึกษา 

- ผูเรียนทุกคนมีโอกาสใหบริการทุก 

  ภาคสวนเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 

 

    สถานศึกษาไดจัดทําโครงการท่ี

ใหบริการวิชาชีพ  พรอมท้ังใหความรูและ

คําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษามีการ

ใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือ

การประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือ

เปนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ

สงผลในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 - จัดใหมีการบริการวิชาชีพ และ 

  สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน 

  และทองถ่ิน และจัดกิจกรรมหรือฝก 

  ทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ 

  อาชพีของประชาชน ใหมากข้ึน 

1. โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการ 

   ประกอบอาชีพของประชาชน 

2. บริการสอนหลักสูตรระยะสั้น 

3. บริการบํารุงรักษารถยนต 

4. จัดโครงการ 108 อาชีพ 

5. โครงการคาราวานแกจน 

6. โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน 

7. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

8. โครงการอาชีวะแกปญหาความยากจน 

 

6. การจัดหาทรัพยากรและ 

   แหลงการเรียนรู 

- พัฒนาระบบ IT เพ่ือกระบวนการ 

  เรียนการสอนและสํานักงาน 

- สนับสนุนใหครูใหแหลงการเรียนรู 

  ภายในและภายนอก เพ่ือใหผูเรียน 

  ไดเรียนรูจากสถานการณจริง 

1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

2. จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน 

3. จัดโครงการใหนักศึกษาฝกงานใน 

   สถานประกอบการ 

4. ประยุกตใช IT ในการเรียนการสอน 

 

7. การพัฒนาครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา 

- สถานศึกษามีการบริหาร 

  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

- ครู และบคุลากรทางการศึกษา  

  ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ี 

  รับผิดชอบไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอ 

   คนตอป 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 

  การประเมินตามจรรยาบรรณ 

  มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  

  พ.ศ.2548 มากกวารอยละ 90 

1. สงครูและบุคลากรทางการศึกษาไป 

   เขาอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตาม 

   หนวยงานตาง ๆ 

2. จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน 

3. จัดโครงการสงครูวิชาชีพฝกงานใน 

    สถานประกอบการ 

4. จัดใหมีโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ 

    บุคลากรตามสาขาวิชาชีพ 

5. จัดแฟมและประเมินความดีของครู 

    และ บคุลากรทางการศึกษา 

6. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาไดมี 

   การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

7. สรางความรวมมือทางวิชาการกับ 

   องคกรท้ังในและตางประเทศในการ  

   พัฒนาครูและบุคลากร 
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8. การสรางเครือขายความ 

   รวมมือในการจัดการศึกษา 

- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ 

  สถานศึกษา 

- สรางภูมิทัศนท่ีดีในสถานศึกษาและ 

  ประหยัดการใชพลังงาน 

- สรางเครือขายความรวมมือในการ 

  จดัการศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

- นักศึกษาไดฝกงานในสถาน 

  ประกอบการท่ีมีความพรอมดาน 

  วัสด-ุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร  

  ครูฝกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

  สงผลใหนักศึกษาไดรับความรู  

  ทักษะ และประสบการณเพ่ิมมาก

ข้ึน 

1. โครงการสรางเครือขายพัฒนาและ 

   สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 

   ทวภิาคีในสถานศึกษา 

2. โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 

    การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาและ 

    ลงนามความรวมมือ 

3. โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 

   ประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา 

 
4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง 

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2554 ซ่ึง

ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

   ของผูเรียน ครู และบุคลากร  

   ภายในสถานศึกษา 

- ครู บุคลากรมีความปลอดภัย 

- คําสั่งอยูเวรยามในสถานศึกษา 

- รายงานการอยูเวรยาม 

- นักเรียน นักศึกษามจิตสํานึกดาน 

  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

  และการดําเนินชีวิต 

- จัดทําปายความปลอดภัยในโรง 

  ฝกงาน 

- จัดทําปายเตือนตาง ๆ 

- อบรมใหความรูดานความปลอดภัย 

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

  ปฐมนเิทศนกัสกึษาใหม  นกัศึกษา 

  ฝกงาน / ปจฉิมนิเทศ 

- มียามรักษาความปลอดภัยใน 

  สถานศึกษา 

- แตงตั้งคําสั่งเวร-ยาม 

- สรางความตระหนักเรื่องความ 

  ปลอดภัยโดยใหความรูแก 

  ผูรับผิดชอบและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

  รวมถึงนกัเรยีนนกัศึกษา 

 

 



 

 

20 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

2. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท - ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิต 

  อาสาเปนคนดีของสังคม  และ 

  สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

- ไมมีปญหาการทะเลาะวิวาท 

- โครงการติดกลองวงจรปด 

- โครงการจัดระบบดูแลใหคําปรึกษา 

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

- กิจกรรมชมรม 

- ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิดการ 

  ทะเลาะวิวาทใหนักเรียนนักศึกษา 

  ทราบ 

3. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด - นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

  ทุกชนิด 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิต 

  อาสาเปนคนดีของสังคม  และ 

  สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

- โครงการตรวจสารเสพติด 

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

- มีระบบดูแลและใหคําปรึกษาผูเรียน 

4. ความเสี่ยงดานสังคม  เชน การ 

   ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

- ไมมีนักศึกษาตั้งครรภกอนวัยอัน  

  ควร 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิต 

  อาสาเปนคนดีของสังคม  และ 

  สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

- โครงการของสาธารณสุขจังหวัด 

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

- มีระบบดูแลและใหคําปรึกษาผูเรียน 

5. ความเสี่ยงดานการพนันและการ 

   ม่ัวสุม 

- ไมมีนักศึกษาเลนการพนันและม่ัว 

  สมุในสถานศึกษา 

- ผูเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย มีจิต 

  อาสาเปนคนดีของสังคม  และ 

  สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

- แตงตั้งคณะกรรมการฝายปกครอง 

  คอยสอดสองดูแล 

- สรางความตระหนักใหนักเรียน 

  นกัศึกษาเหน็โทษของการพนนั 
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4.4 ระบบโครงสรางการบริหาร 

 วิทยาลัย ฯ ไดกระจายอํานาจการบริหารโดยใหบุคลากรในวิทยาลัย ฯ มีสวนรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ  

และปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานดังมีโครงสรางการบริหารงาน  ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

                    นายวรชัย  ลิขิตายน  

      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  

 

 

 

 

 

 

 

           นายประสงค  อุบลวัตร                            นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล  

   รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร                         รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

           นายประเสริฐ  เพ็ชรสิงห                นายเอกชัย  นาคอราม  

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ         รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน – นกัศึกษา 

 

 

 

  



ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประสงค  อุบลวัตร 

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ปการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายประเสริฐ  เพ็ชรสิงห 

ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายเอกชัย  นาคอราม 

งานวางแผนและงบประมาณ 

(นายวิศาล  เพ็ชรมุณี) 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

(นายวิศรุต  ไวโสภา) 

งานความรวมมือ 

(นายปรีชา  ทิมทอง) 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

(นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น) 

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธรุกจิ 

(นายสุวิน  กฤษสุริยา) 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

(นางนันทวนั  อุบลวตัร) 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
(นายชาตรี  เริงชัยภูมิ) 

งานปกครอง 
(นายสมเกียรติ์  พันธุนอย) 

งานครูที่ปรึกษา 
(นายสุทธิ  ชวงชัย) 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
(นายศิริพงศ  ชาลีนอย) 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
(นายฉัตรชัย  สมพงศ) 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
(นายณัฐสุกานดา  ศิริแจม) 

ฝายวิชาการ 

นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล 

แผนกวชิา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(นายรณชัย  กลางเอก) 

งานวิทยบริการและหองสมุด 
(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานวดัผลและประเมินผล 
(นายณรงค  องอาจ) 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
(นายรัตนชัย  กองวงศ) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
(นายวัฒนะ  ประเกาทัน) 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัย 

นายวรชัย  ลิขิตายน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

(อดิศักดิ์  ตรีพิษจักร) 

งานบคุลากร 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานการเงิน 

(นางสุภัชชา  เครื่องเทศ) 

งานบัญช ี

(นางรุจิรา  ประสานพรรณ) 

งานพัสด ุ

(นายดํารง  สัพโส) 

งานอาคารสถานที ่

(นายทรรศพนธ  ศิริแจม) 

งานทะเบียน 

(นายธีระชัย  เลิศนาวีพร) 

งานประชาสัมพันธ 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 



4.5  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

1.) ควรดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ 

     ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ  

     อยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดย 

     คํานึงถึงการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการ 

     อาชีวศึกษา 

- จัดทําแบบสํารวจความตองการของสถานประกอบการในการ 

  จดัการเรียนการสอน 

- รวมกันจดัทาํหลกัสตูรการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

2.) การเสริมสรางความเข็มแข็งในการจดัการเรียนการ 

     สอนในรูปแบบทวิภาคี  เปนโครงการ Excellence  

     Area 

- ปรับปรุงจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีในสถานศึกษาใหม ี

   ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเนนใหมีรูปแบบ Model School  

   เพื่อผลิตนักศึกษาใหตรงกับความตองการของ 

   ภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

3.) จัดทํา MOU กับสถานประกอบการ - เพิ่มจํานวนสถานประกอบการในการทํา MOU 

4.) ประสานสัมพันธกับสถานประกอบการโดยจัดเปน 

     คณะเยี่ยมเยือนตามโอกาส  เชิญรวมปรึกษาหารือ 

     เปนประจํา จัดระบบนิเทศฝกงานอยางทั่วถึงและ 

     จริงจัง จัดใหมีการสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ 

     ฝกงานอยางนอยภาคเรียนละคร้ัง 

- ปรับปรุงระบบนเิทศการฝกงานใหมใหมคีรูฝกในสถาน 

  ประกอบการเพื่อรวมจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

   มากข้ึน 

2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  

1.) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาที่มี 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ 

     การศึกษา 

- โครงการวจิยัในชัน้เรียน 

- ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาและดูแลผูเรียนใหม ี

  ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- จัดสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนที่มีผลการเรียนคอนขางต่ําหรือ 

  มีปญหาดานการเรียน 

2.) การจัดงบประมาณเพื่อสงเสริมความสามารถของ 

    ผูเรียนในการใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน 

    การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ 

- จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อการศึกษาใหมากข้ึน 

- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถรองรับและเพียงพอตอ 

  ความตองการของนักเรียน นักศึกษา 

- โครงการปรับปรุงหองเรียน 

- โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่หองสมุด 

3.) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให 

    ครอบคลุมการใชงาน 

- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถรองรับและเพียงพอตอ 

   ความตองการของนักเรียน นักศึกษา 

- ปรับปรุงเว็บไซตของวิทยาลัย ฯใหสามารถนําเสนอขอมูลเพื่อ 

   ประโยชนทางดานการศึกษาและใชงานดานตาง ๆ ให 

    หลากหลายมากข้ึน 

4.) ควรจัดเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลแยกเปน 

    สาขาวิชา สาขางานเพื่อหาจุดเดน/จุดดอยสําหรับ 

    นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาที่ชัดเจน 

- ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูลของงานตาง ๆ ให 

   สามารถนําไปใชประโยนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  

   และการบริหารงานใหมากข้ึน 
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ตอนท่ี 4 

การดาํเนินงานตามมาตรฐานและตวับงช้ี 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการแตละมาตรฐานและตัวบงชี้  ท้ังดานความตระหนัก  ความพยายาม  

และผลสัมฤทธิ์  ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป  

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯไดมีการประชุมพัฒนาเพ่ือวางแผนพัฒนาผูเรียน  ผูสอนและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  

2554 เชนใหความรูแกผูสอนเรื่องการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โครงการ

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในวิทยาลัย เชน สงผูเรียนฝกงานในสถานศึกษา  โครงการนิเทศภายใน  

โครงการปฐมนิเทศผูเรียนกอนเปดเรียน โครงการสอนแบบโครงการโครงงาน โครงการซอมเสริมใหผูเรียน เปนตน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯไดมีการดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปท้ังนี้เพ่ือพัฒนาผูสอนใหมี

ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศภายในเปนระยะๆ  ผูเรียนไดฝกงานในสถาน

ประกอบการ และจากผลการดําเนินงานพบวาครูผูสอนมีทักษะในวิชาชีพมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและเนนการฝกปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเกณฑ

ท่ีกําหนดตามชั้นป โดยใชการประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชาดังนี้ 

สัมฤทธิ์ผล 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป จํานวน  1,804  คนจากผูเรียนท้ังหมด  

2,175  คน คิดเปนรอยละ 82.94 ของผูเรียนท้ังหมด เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 74 ข้ึนไปผล

การประเมินอยูในระดับ ดี  คิดแปนรอยละ  82.94 โดยผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดี 
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แบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพ 

ประจาํปการศึกษา........2554............. 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละระดับชั้นปเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ 

ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  รวม 

ลง 

เรียน 

รวมผาน

เกณฑ 

คิดเปน

รอยละ 
ลง 

เรียน 

ผาน 

 

รอย

ละ 

ลง 

เรียน 

ผาน 

 

รอย

ละ 

ลง 

เรียน 

ผาน 

 

รอย

ละ 

ระดับ  ปวช.  GPA≥     

1.50 
  GPA ≥      

1.75 

  GPA≥       

1.90 
    

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 189 116 61.37 74 61 82.43 44 40 90.90 307 217 70.68 

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี) 54 38 70.37 31 29 93.54 39 36 92.30 124 103 83.06 

- เชื่อมโลหะ 31 16 51.61 10 9 90.00 4 3 75.00 45 28 62.22 

- แมพิมพพลาสติก - - - - - - 10 8 80.00 10 8 80.00 

- ไฟฟากําลัง 131 90 68.70 78 74 94.87 52 49 94.23 261 213 81.60 

- อิเล็กทรอนิกส 58 46 79.31 39 36 92.30 40 40 100 137 122 89.05 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 48 38 79.16 - - - - - - 48 38 79.16 

ประเภทวิชาพณิชยการ             

- การบัญช ี 49 40 81.63 30 27 90.00 20 20 100 99 87 87.87 

- การขาย 18 8 44.44 11 11 100 9 8 88.88 38 27 71.05 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 90 55 61.11 76 71 93.42 49 49 100 215 175 81.39 

รวมระดับ  ปวช. 668 447 66.91 349 318 91.10 267 253 94.75 1284 1018 79.28 

ระดับ  ปวส.             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 94 74 78.72 57 57 100 - - - 151 131 86.75 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.) 9 9 100 13 13 100 - - - 22 22 100 

- เคร่ืองกลไฟฟา 89 74 83.14 88 85 96.59 - - - 177 159 89.83 

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 26 24 92.30 - - - - - - 26 24 92.30 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 39 35 89.74 32 32 100 - - - 71 67 94.36 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 17 9 52.94 13 13 100 - - - 30 22 73.33 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 87 65 74.71 72 63 87.50 - - - 159 128 80.50 

- อตุสาหกรรมการผลิต - - - - - - - - - - - - 

ประเภทวิชาพณิชยการ             

- การบัญช ี 44 40 90.90 31 31 100 - - - 75 71 94.16 

- การพัฒนาเว็บเพจ 69 63 91.30 34 34 100 - - - 103 97 94.17 

- การตลาด 17 14 82.35 18 18 100 - - - 35 32 91.42 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 13 56.52 20 20 100 - - - 42 33 76.74 

รวมระดับ  ปวส. 513 420 81.87 378 366 96.82 - - - 891 786 88.21 

รวมทั้งหมด 1181 867 73.41 727 684 94.08 267 253 94.75 2175 1804 82.94 

รวมท้ังระดบั ปวช .และ ปวส .ลงเรียนท้ังสิ้น ……2175.……  คน ผานเกณฑ ……1804..… คน คิดเปนรอยละ 82.94…  

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ แผนกวิชา, หลักสูตร, ครูผูสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู งานวัดผล 

 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

เทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา...2554..... 

- ไมมี - 
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ตัวบงช้ีท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการเรียนในแตละสาขาวิชาโดยจัดใหผูเรียน  ไดเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรกอนในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ในระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 เพ่ือท่ีนักศึกษานําไปประยุกต  ในวิชาชีพโดย

สอดแทรกกับวิชาชีพและใชในการคํานวณ  เพ่ือใหมีความรูและพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  เพ่ือนําไป

ประยุกตใชในงานอาชีพ  โดยจัดใหเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนในหองเรียนจัดแผนการเรียนรูแบบเปน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยใหฝกปฏิบัติจริง  เนนทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและบูรณาการเขา

กับทุกรายวิชา 

ความพยายาม 

ผูเรียนไดนําความรูทางคณิตศาสตร  และ วิทยาศาสตรท่ีเรียน  ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ไปประยุกตใน

วิชาชีพ โดยสอดแทรกกับวิชาชีพ  และ ใชในการคํานวณ  ในงานอาชีพ  จัดทําชิ้นงานและปฏิบัติงานอาชีพในแตละ

สาขาวิชาสําหรับ  ปวช.3 และปวส .2  ไดนําไปใชในการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร  เนนกระบวนการคิด  วิเคราะห 

สังเคราะหประเมินคาการทํางานเปนทีม  รายวิชาวิทยาศาสตร  เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การใหเหตุผลโดย

ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพได  

สัมฤทธิ์ผล 

ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

อยางเปนระบบ  จํานวน 610 ชิ้น จากผูเรียนท้ังหมด  645  คน คิดเปนรอยละ  94.57 เม่ือเทียบกับผลการประเมิน

เกณฑท่ีตั้งไวมากกวา รอยละ 74 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ ระดับ ปวช./ปวส. ปการศึกษา  2554 

ประเภทวิชา/สาขาวชิา 

จํานวนผูเรียน 

รวม 

จํานวนผูเรียนที่จัดทํา 

รวม 
คิดเปนรอย

ละ วิทย คณิตฯ โครงการ โครงงานใน

รายวชิา 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวจัิย กิจกรรม 

ระดับ  ปวช.            

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม            

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)   44  37      84.09 

- ซอมบํารุงเครื่องจักรกล (ทวภิาคี)   39  36      92.30 

- เชื่อมโลหะ   4  3      75.00 

- ไฟฟากําลัง   52  49      94.23 

- อิเล็กทรอนิกส   40  40      100 

- แมพิมพพลาสติก   10  8      80 

ประเภทวชิาพณิชยกรรม            

- การบัญชี   20  20      100 

- การขาย   9  7      77.77 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ   49  49      100 

รวมระดบั  ปวช.   267  249      93.26 

ระดับ  ปวส.            

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม            

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)   57  48      84.21 

- แมพิมพพลาสติก (ทวภิาคี) (ชางกล รง.)   13  13      100 

- เครื่องกลไฟฟา   88  85      96.59 

- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม   -  -       

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม   32  32      100 

- เทคนิคคอมพิวเตอร   13  13      100 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา   72  70      97.22 

ประเภทวชิาพณิชยกรรม            

- การบัญชี   31  30      96.77 

- การพัฒนาเว็บเพ็จ   34  34      100 

- การตลาด   18  18      100 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            

- เทคโนโลยีสารสนเทศ   20  18      90 

รวมระดบั  ปวส.   378  361      95.5 

รวมท้ังหมด   645  610      94.57 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการ

สนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯไดจัดหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษจัดใหเรียนทุกภาคเรียนตลอดหลักสูตร  โดยใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ  สื่อการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะสม โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจัดวิธีการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  เพ่ือสงเสริมการ

ใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา 

ความพยายาม 

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  วิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรู

แบบฐานสมรรถนะ สื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและทันสมัย โดยเนนใหผูเรียนไดแสดงออก  ท้ังการฟง อาน เขียน 

และสนทนา โดยจัดวิธีการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  เพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในรายวิชา

ภาษาตางประเทศ ใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมา  วันสําคัญ สถานท่ีทองเท่ียว  ของประเทศ

ตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการใชภาษาสื่อสาร

ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน โครงการวนั ภาษาไทย      

โครงการวันคริสตมาส 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของผูเรียนท้ังหมด ท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสมคิดเปนรอยละ 83.10  จัดอยูในระดับ ดี 
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รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย 

และภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา  2554 

ระดับ/ชั้นป 

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้ง  2  วิชา 

จํานวน

ผูเรียน 

จํานวนผู

ผานเกณฑ 

รอยละผู

ผานเกณฑ 

จํานวน

ผูเรียน 

จํานวนผู

ผาน

เกณฑ 

รอยละผู

ผานเกณฑ 

จํานวน

ผูเรียน 

จํานวนผู

ผาน

เกณฑ 

รอยละผู

ผานเกณฑ 

ระดับ  ปวช.          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          

- เคร่ืองมือกล (ชางกล

โรงงาน) 

297 212 71.38 540 320 59.25 648 457 70.52 

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิ

ภาคี) 

88 59 67.04 151 113 74.83 184 137 74.45 

- เชื่อมโลหะ 47 18 38.29 69 49 71.01 70 34 48.57 

- ไฟฟากําลัง 229 165 72.05 507 407 80.27 496 401 80.84 

- อิเล็กทรอนิกส 100 92 92.00 254 217 85.43 254 224 88.18 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 103 83 80.58 87 46 52.87 190 129 52.63 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม          

- การบัญชี 86 78 90.69 214 192 89.71 204 184 90.19 

- การขาย 23 18 78.26 60 49 81.66 80 65 81.25 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 155 117 75.48 398 323 81.15 398 358 89.94 

รวมระดับ  ปวช. 1,128 842 74.64 2,280 1,714 75.17 2,524 1,989 78.80 

ระดับ  ปวส.          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          

- เคร่ืองมือกล (ชางกล

โรงงาน) 

98 85 86.73 285 199 69.82 294 240 81.63 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) 

(ชางกล รง.) 

9 9 100 44 44 100 44 44 100 

- เคร่ืองกลไฟฟา 94 92 97.87 336 285 84.82 336 299 88.98 

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 24 24 100 48 40 83.33 48 40 83.33 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 38 36 94.74 138 119 86.23 138 134 87.10 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 15 15 100 55 41 74.54 55 48 87.27 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 83 73 87.94 285 192 67.36 285 233 81.75 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม          

- การบัญชี 53 52 98.11 138 138 100 152 151 99.34 

- การพัฒนาเว็บเพ็จ 64 63 98.44 198 176 88.88 198 187 94.44 

- การตลาด 14 13 92.86 78 75 96.15 78 76 97.43 

ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 16 94.12 79 71 89.87 79 75 94.93 

รวมระดับ  ปวส. 509 478 93.90 1,684 1,380 81.94 1,707 1,527 89.45 

รวมทั้งหมด 1,637 1,320 80.63 3,964 3,094 78.05 4,231 3,516 83.10 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการเรียน  

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ  มีแผนการเรียนใหผูเรียนทุกคนไดเรียนวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ  เพ่ือนําความรูดาน

คอมพิวเตอรและสารสนเทศไปใชคนควา  และปฏิบัติงานวิชาชีพ  ในบางแผนกวิชาไดจัดแผนการเรียนวิชาเขียนแบบ

คอมพิวเตอร โดยจัดใหมีหองเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการ  Internet เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดสืบคน

ขอมูลปฏิบัติงานวิชาชีพและหองสมุดไดจัดใหมีคอมพิวเตอรไวสืบคนขอมูล  และบางรายวิชาผูสอนไดใหผูเรียนไดสง

งานผานสื่ออินเตอรเน็ต  และจัดบางรายวิชาจัดการเรียนการสอนในระบบ  E-Learning โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาท่ี

ฝกงานในสถานประกอบการจะทําการเรียนกับครูผูสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ความพยายาม 

ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหนักศึกษาไดฝกทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศจัด

กิจกรรมใหนักศึกษาคนควาขอมูลทาง Internet ในสาขาวิชาท่ีเรียนสืบคนขอมูลตาง  ๆในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  มีการ

จัดทําสื่อ CAI ใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  สงงานทาง E-mail จัดใหนักศึกษาทําโครงงาน  โดยใชสื่อคอมพิวเตอร

โปรแกรม Power Point และโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ  SPSS ตลอดจนจัดทําในรูปแบบวิจัย  5 บท และใน

หองสมุดไดจัดใหมีคอมพิวเตอรไวสืบคนขอมูล  โดยผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดรอยละ 94 

สัมฤทธิ์ผล 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม จํานวน 1,223 คน จากผูเรียนท้ังหมด เฉลี่ย 1,636 คน คิดเปนรอยละ  74.80 ของผูเรียนท้ังหมด  เม่ือเทียบ

กับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไป ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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แบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพ 

ประจําปการศึกษา   2554  

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละระดับชั้นปเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ 

ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  
รวม รวม

ผาน

เกณฑ 

คิดเปน

รอยละ ลง ผาน

เกณฑ 
รอย

ละ 

ลง ผาน

เกณฑ 
รอย

ละ 

ลง ผาน

เกณฑ รอยละ 
ลง 

เรียน เรียน เรียน เรียน 

ระดับ  ปวช.                         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                         

-   เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 75 58 77.3 0 0 #DI!  0 #DIV/0 75 58 77.3 

-   ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี) 0 0 #DIV 100 76 76.0 0 0 #DIV/0 100 76 76.0 

-   เชื่อมโลหะ 39 38 97.4   #D/! 35 34 97.1 74 72 97.3 

-   ไฟฟากําลัง 143 85 59.4 0 0 #DI0! 0 0 #DIV/0 143 85 59.4 

-   อิเล็กทรอนิกส 37 33 89.2 45 25 55.6 0 0 #DIV/0 82 58 70.7 

-   เทคนคิคอมพวิเตอร 0 0 #DI0! 0  #DI!  0 #DI/!  0 #DIV/0! 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม 0 0 #D0!  0 #/0! 0 0 #DIV/! 0 0 #DIV/0! 

-   การบัญช ี 31 24 77.4 0 0 #DI 0  #DIV/! 31 24 77.4 

-   การขาย 10 4 40.0 0 0 #DIV 0  #DIV/ 10 4 40.0 

-   คอมพิวเตอรธุรกิจ 154 95 61.7 149 101 67.8 49 40 81.6 352 236 67.0 

รวมระดับ  ปวช. 489 337 68.9 294 202 68.7 84 74 88.1 867 613 70.7 

ระดับ  ปวส.                         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                         

-   เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 171 122 71.3 58 55 94.8       229 177 77.3 

-   แมพิมพพลาสติก (ทวภิาคี) (ชางกล รง.) 9 9 100.0        9 9 100.0 

-   เคร่ืองกลไฟฟา 41 36 87.8 86 70 81.4       127 106 83.5 

-   เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม             

-   อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 35 30 85.7          35 30 85.7 

-   เทคนคิคอมพวิเตอร 15 8 53.3          15 8 53.3 

-   ติดต้ังและบํารุงรักษา    67 44 65.7       67 44 65.7 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม                         

-   การบัญช ี 40 39 97.5          40 39 97.5 

-   การพัฒนาเว็บเพ็จ 132 114 86.4 34 33 97.1       166 147 88.6 

-   การตลาด                

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                         

-   เทคโนโลยีสารสนเทศ 39 24 61.5 42 26 61.9       81 50 61.7 

รวมระดับ  ปวส. 482 382 79.3 287 228 79.4       769 610 79.3 

รวมทั้งหมด 971 719 74.0 581 430 74.0 84 74 88.1 1636 1223 74.8 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ  กําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชาจัดทําแผนการเรียนรู  โดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลกัษณะอันพึงประสงค  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  คูคณุธรรม โดยวัดและประเมินผลจากคะแนนพฤติกรรมในแตละ

สาขาวิชา  20 % จัดใหทุกชั้นเรียนมีชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรแตละชั้นปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

ความพยายาม 

ครูผูสอนทุกคนไดสอดแทรกบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม ในหองเรียน  ใหแกผูเรียนทุกรายวิชา  โดยเนน

ความรูคูคุณธรรม  วัดผลประเมินผลจากคะแนนพฤติกรรม  20% จัดกิจกรรมโฮมรูมทุกสัปดาห  นอกหองเรียน  

วิทยาลัย ฯ ไดจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหนาเสาธงกอนเคารพธงชาติทุกวันโดยมีปฏิทินการใหความรูแกนักเรียน

นักศึกษาประจําแตละเดือน  ดําเนินโครงการอบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน  จัดผูเรียนเขารวมกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา  วันมาฆบูชา และจัดใหนักศึกษา  ปวช.1 ทุกคนตองเขาชมรมลูกเสือ  ตลอดป

การศึกษา  สงผลใหผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ  มีความสนใจใฝรู  และ มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  โดยสรุปผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี  

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดี จากผูเรียนท้ังหมด 2,885 คน คิดเปนรอยละ 83.01  เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไป 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม 

ประจําปการศึกษา  2554   

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละระดับชั้นปเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ 

ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  รวม 

ลง 

เรียน 

รวมผาน

เกณฑ 

คิดเปน

รอยละ 

ลง 

เรียน 

ผาน

เกณฑ 

 

รอย

ละ 

ลง 

เรียน 

ผาน

เกณฑ 

 

รอย

ละ 

ลง 

เรียน 

ผาน

เกณฑ 

 

รอย

ละ 

ระดับ  ปวช.             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน)    60 45  52 41  112 81 72.32 

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี)    30 30  35 35  65 65 100 

- เชื่อมโลหะ    8 7  3 0  11 7 63.63 

- ไฟฟากําลัง    75 65  57 46  132 111 84.09 

- อิเล็กทรอนิกส    37 24  40 40  77 64 90.14 

- เทคนคิคอมพวิเตอร             

ประเภทวิชาพณิชยกรรม             

- การบัญช ี    29 29  20 18  49 47 95.91 

- การขาย    11 11  7 2  18 13 72.22 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ    71 56  49 41  120 97 80.83 

รวมระดับ  ปวช.    321 267  263 223  584 485 83.04 

             

ระดับ  ปวส.             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 147 98  71 60     218 158 72.47 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.)             

- เคร่ืองกลไฟฟา 82 65  86 66     168 131 77.97 

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 24 16        24 16 66.66 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 36 36  46 38     82 14 90.24 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 14 8        14 8 57.14 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 73 69  66 65     139 134 96.40 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม             

- การบัญช ี 40 48  28 28     68 56 82.35 

- การพัฒนาเว็บเพ็จ 64 39        64 39 60.93 

- การตลาด 14 14  18 18     32 32 100 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 10  20 20     38 30 78.94 

รวมระดับ  ปวส. 495 401  389 329     901 712 79.02 

รวมทั้งหมด 495 401  718 596  263 223  1,485 1,197 80.60 

รวมทั้งปวช ปวสทั้ง 2 ภาคเรยีน 1007 828  1339 1175  530 475  2885 2395 83.01 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญการสอนแบบบูรณา

การเนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด การวิเคราะหหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน มีการจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีมีคุณภาพและประเมินผลตามสภาพจริงในแตละ

รายวิชา โดยดําเนินการรวมกันระหวางฝายจัดการศึกษาผูสอนและสถานประกอบการ (ในรายวิชาท่ีฝกงาน) โดยมี

จํานวนนักเรียนนักศึกษาแรกเขาจํานวน 486 คน 

ความพยายาม 

ครูผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชาท่ีทําการ

สอน เพ่ือนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนทักษะกระบวนคิดวิเคราะห   มีการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชาโดยดําเนินการ

รวมกันระหวางผูสอน  ฝายจัดการศึกษาและสถานประกอบการทําใหผูเรียนไดรับความรูและสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรท่ีกําหนด  ซ่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน     

225 คน คิดเปนรอยละ 46.29 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 225  คน จากผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 ท้ังหมด 486 คน คิด

เปนรอยละ 46.29  ของผูเรียนท้ังหมด เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑการตัดสินรอยละ 74 ข้ึนไป ผลการประเมิน

อยูในระดับ ปรบัปรงุ 
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แบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ตามหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชพี(ปวช.) ประจําปการศึกษา …………2554……….. 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
แรกเขา จบการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ระดับ  ปวช.     

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน) 86 33 38.37 ปรบัปรงุ 

- ซอมบํารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี) 59 35 59.32 ปรบัปรงุ 

- แมพิมพพลาสติก 21 6 28.57 ปรบัปรงุ 

- เช่ือมโลหะ 23 0 0 ปรบัปรงุ 

- ไฟฟากําลัง 100 45 45.00 ปรบัปรงุ 

- อิเลก็ทรอนิกส 64 32 50.00 ปรบัปรงุ 

- เทคนิคคอมพิวเตอร - - -  

ประเภทวิชาพณิชยการ     

- การบัญชี 24 19 79.16 พอใช 

- การขาย 28 7 25.00 ปรบัปรงุ 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 81 48 59.29 พอใช 

รวมระดับ  ปวช. 486 225 46.29 ปรบัปรงุ 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญการสอนแบบบูรณา

การเนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด  การวิเคราะหหลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตร  การใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน มีการจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีมีคุณภาพและประเมินผลตามสภาพจริงในแตละ

รายวิชา โดยดําเนินการรวมกันระหวางฝายจัดการศึกษาผูสอนและสถานประกอบการ  (ในรายวิชาท่ีฝกงาน ) โดยมี

จํานวนนักเรียนนักศึกษาแรกเขาจํานวน 462 คน 

ความพยายาม 

ครูผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชาท่ีทําการ

สอน เพ่ือนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนทักษะกระบวนคิดวิเคราะหการมีการบูรณา

การคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชาโดย

ดําเนินการรวมกันระหวางผูสอน  ฝายจัดการศึกษาและสถานประกอบการทําใหผูเรียนไดรับความรูและสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด  ซ่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 76.19 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน 352 คน จากผูเรียนท้ังหมด  462 คน คิดเปนรอยละ76.19ของผูเรียนท้ังหมด  

เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไป ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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แบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   ประจําปการศึกษา …………2554……….. 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
แรกเขา จบการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ระดับ  ปวส.     

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน) 73 56 76.71 ดี 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.) 15 12 80.00 ดี 

- เครื่องกลไฟฟา 94 82 87.23 ดี 

- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม - - - - 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 34 32 94.11 ดี 

- เทคนิคคอมพิวเตอร 18 13 72.22 พอใช 

- ติดตั้งและบํารุงรักษา 109 57 52.29 ปรบัปรงุ 

ประเภทวิชาพณิชยการ     

- การบัญชี 34 28 82.35 ดี 

- การพัฒนาเว็บเพจ 37 34 91.89 ดี 

- การตลาด 20 18 90.00 ดี 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 20 71.42 พอใช 

รวมระดับ  ปวส. 462 352 76.19 ดี 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯกําหนดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไวในแผนปฏิบัติการประจําป  ใหมีการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปวช.3 ทุกสาขาวิชา กอนจบการศึกษา 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษาระดับปวช. 3 ทุกสาขาวิชากอนสําเร็จการศึกษา  

ผลปรากฏวาผานเกณฑประเมิน คิดเปนรอยละ 98.85 ของผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 257 คน คิด

เปนรอยละ 98.85 ของผูท่ีสําเร็จการศึกษา  เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไป ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดี 

 

ตารางแสดงขอมลูรอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชพี  ระดับชั้น ปวช.  

ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเขาสอบ จํานวนผูไมเขาสอบ ผลการสอบ 
ระดับ

คุณภาพ คน รอยละ คน รอยละ 
ผูผาน

เกณฑ 
รอยละ 

ระดับ  ปวช.         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน) 41 41 100 - - 41 100 ดี 

- ซอมบํารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี) 35 35 100 - - 35 100 ดี 

- แมพิมพพลาสติก 11 11 100 - - 11 100 ดี 

- เช่ือมโลหะ 3 3 100 - - 3 100 ดี 

- ไฟฟากําลัง 51 54 100 3 5.56 51 94.44 ดี 

- อิเลก็ทรอนิกส 40 40 100 - - 40 100 ดี 

- เทคนิคคอมพิวเตอร - - - - -- - - - 

ประเภทวิชาพณิชยการ         

- การบัญชี 20 20 100 - - 20 100 ดี 

- การขาย 7 7 100 - - 7 100 ดี 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 49 49 100 - - 49 100 ดี 

รวมระดับ  ปวช. 257 260 100 3 1.15 257 98.85 ดี 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

วิธดีาํเนนิการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯกําหนดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไวในแผนปฏิบัติการประจําป ใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเรียน

ท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปวส.2 ทุกสาขาวิชากอนสําเร็จการศึกษา 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดไดมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษาระดับปวส.2  ทุกสาขาวิชากอนสําเร็จการศึกษา ผลปรากฏวา

ผานเกณฑประเมิน คิดเปนรอยละ 98.67 ของผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน      371 คน คิดเปน

รอยละ 98.67 ของผูท่ีสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไปผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

ตารางแสดงขอมลูรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับชั้น ปวส. 

ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเขาสอบ จํานวนผูไมเขาสอบ ผลการสอบ 
ระดับ

คุณภาพ คน รอยละ คน รอยละ 
ผูผาน

เกณฑ 
รอยละ 

ระดับ  ปวส.         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน) 28 28 100 - - 28 100 ดี 

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน) ม.6 30 30 100 - - 30 100 ดี 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.) 13 13 100 - - 13 100 ดี 

- เครื่องกลไฟฟา 55 55 100 - - 55 100 ดี 

- เครื่องกลไฟฟา ม.6 32 33 100 1 3.03 32 96.97 ดี 

- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม - - - - - - - - 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 34 34 100 - - 34 100 ดี 

- เทคนิคคอมพิวเตอร ม.6 13 13 100 - - 13 100 ดี 

- ติดตั้งและบํารุงรักษา 35 38 100 3 7.89 35 92.11 ดี 

- ติดตั้งและบํารุงรักษา ม.6 26 27 100 1 3.70 26 96.30 ดี 

ประเภทวิชาพณิชยการ         

- การบัญชี 30 30 100 - - 30 100 ดี 

- การพัฒนาเว็บเพจ 37 37 100 - - 37 100 ดี 

- การตลาด 18 18 100 - - 18 100 ดี 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 100 - - 20 100 ดี 

รวมระดับ  ปวส. 371 376 100 5 1.33 371 98.67 ดี 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ   
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ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ กําหนดเปนแผนงานไวในแผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานหลังผูเรียน

สําเร็จการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการ  เชน ปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา  โครงการติดตามผูสําเร็จ

การศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะแนวการศึกษาตอเชิงรุก เปนตน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ปจฉิมนิเทศเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูเรียน  ดําเนิน

โครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  สํารวจติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  นักเรียนท่ีจะเขาสู

ตลาดแรงงาน  2554 โดยระดับ ปวช. มีนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น   219 คน และระดบั ปวส. 352 คน รวม

ท้ังสิ้น 571 คน และจัดเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษานั้นจากหนวยงานกลางหรือสอบถามจากอาจารยท่ีปรึกษา  

หัวหนาแผนกวิชา  และนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย  สอบถามทางโทรศัพท  

สอบถามจากอาจารยท่ีปรึกษา  ขอมูลจากการสอบถามนักเรียนท่ีมารับวุฒิบัตร  พบวานักศึกษาสวนใหญท่ีสําเร็จ

การศึกษาไปแลว จะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและนักศึกษาบางรายก็ทํางานในสถานประกอบการ และธุรกิจสวนตัว  

สัมฤทธิ์ผล 

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน1 ประดับปวช . 

และ ระดับปวส . จํานวน 490 คน คิดเปนรอยละ  80.84 ของผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา   2553 ท้ังหมด จํานวน 

571 คน เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ 74 ข้ึนไปผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนเขาสูสถานประกอบการ  สัมมนาสถานประกอบการการ

จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาและลงนามความรวมมือ  สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอพฤติกรรมผูสําเร็จ

การศึกษาวามีความพึงพอใจในระดับใด  3 ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  ดานความรูความสามารถ

พ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน  และดานคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใน

ดานพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษาโดยประเมินความ  

พึงพอใจ 3 ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชแบบสอบถามท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

4.50-5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.50-4.49 มีความพึงพอใจมาก 

2.50-3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50-2.49 มีความพึงพอใจนอย 

0.01-1.49 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สัมฤทธิ์ผล 

ผูประกอบการมีความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 4.06 จัดอยูในระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2554 

รายการการประเมิน คาเฉล่ีย (X) S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ    

ความขยัน / อดทน 3.93 0.71 พอใช 

ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 3.73 0.84 พอใช 

ความสามารถในการวิเคราะหงาน 3.89 0.86 พอใช 

ความสามารถในการตัดสินใจ 3.56 0.86 พอใช 

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 3.47 0.79 ปรับปรุง 

ความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของงาน 4.22 0.52 ดี 

ความสามารถในการรับรู/เรียนงาน  4.33 0.56 ดี 

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 4.27 0.50 ดี 

ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิชาการ 4.24 0.53 ดี 

 การนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน 3.53 0.66 พอใช 

การวางแผนการทํางาน 4.13 0.63 ดี 

การทํางานอยางเปนขั้นตอน 3.78 0.57 พอใช 

คาเฉลี่ยทุกขอประเมิน 3.92 0.67 พอใช 

2. ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    

การมีไหวพริบปฏิภาณ 4.04 0.37 ดี 

การเสียสละเพื่อสวนรวม 4.00 0.74 ดี 

การมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 4.04 0.30 ดี 

การรูจักประนีประนอม 4.20 0.46 ดี 

ความกลาแสดงความคิดเห็น 4.00 0.43 ดี 

ลักษณะการเปนผูนํา 4.09 0.36 ดี 

การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.24 0.48 ดี 

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 4.27 0.49 ดี 

ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 4.13 0.40 ดี 

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.00 0.37 ดี 

คาเฉลี่ยทุกขอประเมิน 4.10 0.44 ดี 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    

ความเหมาะสมในการแตงกาย 4.24 0.48 ดี 

การตรงตอเวลา 4.07 0.33 ดี 

ความซ่ือสัตย 4.02 0.34 ดี 

การมีสัมมาคารวะ 4.33 0.71 ดี 

การรูจักกาลเทศะ 4.04 0.37 ดี 

การมีคุณธรรม / จริยธรรม 3.91 0.47 ดี 

การมีระเบียบวินัย 4.11 0.57 ดี 

ความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนรวมงาน 4.09 0.42 ดี 

การรักษาผลประโยชนของหนวยงาน 4.44 0.62 ดี 

 การรักษาชื่อเสียงหรือความลับของหนวยงาน 4.29 0.69 ดี 

คาเฉลี่ยทุกขอประเมิน 4.15 0.50 ดี 

รวมคาเฉลี่ยทุกขอประเมิน 4.06 0.57 ดี 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี       พอใช     ปรบัปรงุ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป - ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60 

 

82.94 ดี 

2.  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู )นทียบกับผูยื่เคํา(  

 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60 

- ดี 

3.  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร มาใชแกปญหา ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

94.57 ดี 

4.  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 

และการสนทนา ท้ังภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60 

83.10 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปน 

ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

74.80 ดี 

6.   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

83.01 ดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

46.29 ปรบัปรงุ 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

76.19 ดี 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรบัปรงุ < 60  

98.85 ดี 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ี

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  

- พอใช 50-59  

- ปรบัปรงุ < 50  

98.67 ดี 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  

- พอใช 50-59  

- ปรบัปรงุ < 50  

80.84 ดี 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  

- พอใช 3.50-3.99  

- ปรบัปรงุ 1.00-3.49  

4.06 ดี 
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 มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

 ตัวบงช้ีท่ี 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯ ไดรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยสถานศึกษาไดจัดทํา

แผนการเรียนมีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความตองการของสถานประกอบการตลาดแรงงานและชุมชน

เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

ชุมชน 

สัมฤทธิ์ผล 

รายวิชาท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ จํานวน 261 รายวิชา  จากท้ังหมด 374 รายวิชา คิดเปน

รอยละ 77.49  จัดอยูในระดับ ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนการพัฒนาครูผูสอนเพ่ือจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพเชน  

การสอนแบบโครงการ โครงงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานมีแผนการจัดการเรียนท่ีมีคุณภาพจํานวน 374 วิชา มีการ

รายงานผลการจัดการเรียนรู นิเทศการสอนและประเมินการสอน พรอมผลการจัดการเรียนรูใชใหเกิดประโยชน 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จํานวน 374 วิชา จากจํานวนรายวิชา

374  วิชา คิดเปนรอยละ  100 เม่ือเทียบกับผลการประเมินเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ  74 ข้ึนไป  ผลการประเมินอยูใน  

ระดับ ดี 
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 ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพของผูสอนในภาคเรียนท่ี  1 และภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โดยกําหนดใหสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูทุกคน  ทุกรายวิชา 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูทุกคน ทุก 

รายวิชา โดยจําแนกเปน 4 ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานเทคนิคการสอนดานวัดผลและประเมินผล ดาน

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชแบบสอบถามท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

4.50-5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.50-4.49 มีความพึงพอใจมาก 

2.50-3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50-2.49 มีความพึงพอใจนอย 

0.01-1.49 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับความพึงพอของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนเฉลี่ยโดยรวมมีคาเฉลี่ย  4.28  ผลการประเมินอยู

ในระดับ ดี 
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 ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯกําหนดใหครูจัดทําโครงการสอนทุกรายวิชา  และจัดทําสผ . 1 เพ่ือประมาณการจัดซ้ือ  วัสดุฝก 

โดยสถานศึกษาจัดงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  อยางเหมาะสมใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ความพยายาม 

สถานศึกษาใหทําการสํารวจโครงการสอนทุกรายวิชา  และทําการรวบรวม  สผ. 1 จากทุกแผนกวชิา  และ มี

การจัดงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา  เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูเรียน คิดเปนรอยละ 3.11 ของงบดําเนินการท้ังหมด 

สัมฤทธิ์ผล 

งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 

3.11 ของงบดําเนินการท้ังหมด เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน ผลการประเมินอยูในระดับ ปรบัปรงุ 
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ตารางแสดงจาํนวนงบประมาณท่ีจดัซ้ือวัสดุฝกและอุปกรณการศึกษา  

ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา 

งบประมาณจัดซ้ือวัสดุฝกและอุปกรณ 

รอยละตอ

งบดาํเนินการ 
ระดับคุณภาพ 

งปม.ที่จัดซ้ือ

วสัดุฝกใน

รายวิชา 

งปม.ที่จัดซ้ือ

วสัดุฝกใน

โครงการ 

งปม.ที่จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณเพื่อจัดการ

เรียนการสอน 

ระดับ  ปวช.      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 268,370   0.56  

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี) 126,998   0.27  

- เชื่อมโลหะ 98,013   0.21  

- ไฟฟากําลัง 129,192   0.27  

- อิเล็กทรอนิกส 105,387   0.22  

- แมพิมพพลาสติก 52,218   0.11  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม 5,340   0.01  

- การบัญช ี 32,010   0.07  

- การขาย 12,287   0.03  

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 69,518   0.15  

รวมระดับ  ปวช. 899,334   1.88  

ระดับ  ปวส.      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 89,540   0.19  

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.) 12,601   0.03  

- เคร่ืองกลไฟฟา 46,957   0.10  

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 8,123   0.02  

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 41,703   0.09  

- เทคนคิคอมพวิเตอร 17,670   0.04  

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 100,608   0.21  

- อตุสาหกรรมการผลิต      

ประเภทวิชาพณิชยกรรม      

- การบัญช ี 28,420   0.06  

- การพัฒนาเว็บเพ็จ 39,842   0.08  

- การตลาด 12,928   0.03  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 186,379   0.39  

รวมระดับ  ปวส. 584,771   1.22  

รวมทั้งหมด 1,484,105   3.11  

เกณฑการประเมนิ   3   =    ด ี     มากกวารอยละ  15  ของงบดําเนินการท้ังหมด 

   2   =    พอใช     รอยละ  10 - 15  ของงบดําเนินการท้ังหมด  

1   =    ปรบัปรงุ     นอยกวารอยละ  10  ของงบดําเนินการท้ังหมด  

 

สรุป ใชงบประมาณ............... 1,484,105................บาท 

 งบดําเนินการท้ังสิ้น.........................บาท 

 คิดเปนรอยละ.............3.11.............ของงบดาํเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯไดจัดใหมีคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนตามความเหมาะสม  มีระบบการบริหารจัดการการใช

หอง จัดจํานวนผูเรียนใหเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร  ตามหลักสูตร  ประเภทวิชา  สาขาวิชา การสอนในรายวิชาท่ี

ใชเครื่องคอมพิวเตอร  ไดแก  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของแผนกคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการเขียนแบบ

คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกวิชาการบัญชี หองบริการอินเตอรเน็ต หองสืบคนขอมูล  โดยจัดจํานวน

ผูเรียนตอจํานวนคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนการสอน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯไดจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกวิชาคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนก

วิชาการบัญชี  หองปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร  และใชหองสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับแผนกวิชาอ่ืน  ๆ 

ทุกแผนกวชิา  ใชหองอินเตอรเน็ตไวบริการครู  นักเรียนรวมทั้งหนวยงานภายนอก  จัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

เพ่ือใชในการเรียนการสอนของแผนกวิชาและไดดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจตอการใชเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใชคอมพิวเตอร 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร 1.3 : 1 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแต

ละสาขาวิชา อยูในระดับ ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏบิตักิาร    โรงฝกงาน 

พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯไดวางแผนการใชอาคารสถานท่ี มีโครงการปรับปรุงหองสมุด โครงการประเมินความพึงพอใจการ

ใชหองเรียนหองปฏิบัติการและโรงฝกงาน เปนตน จัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน หองสมุด หอง Sound 

Lab หอง Self Access Learning และ หองInternet ตลอดจนมีการจัดหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนท่ีปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนอันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการ การสอนมีโครงการตาง ๆ 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯจัดใหมีผูรับผิดชอบประจําอาคารเรียนหองเรียน และโรงฝกงาน จัดทําตารางการใชหองเรียนทุก

ภาคเรียน จัดครุภัณฑ และอุปกรณใหเพียงพอตอการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยไดปฏิบัติทุกขอ จัดอยูในระดับ ดี 
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 ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯมีระบบการจัดการในการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการ เชน มีสื่อการสอนท่ีหลากหลายเพียงพอ

ท่ีสามารถรองรับการใชบริการ  การใหบริการแกสังคมและชุมชน  จัดการระบบของศูนยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  มี

การวางแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องเชน โครงการขยายปรับปรุงพ้ืนท่ีหองสมุด  โครงการพัฒนา

ระบบไฟฟาและคอมพิวเตอรภายในหองสมุด  บริการอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนนักศึกษา  บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศแกชุมชนเปนตน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดหาหนังสือเอกสารและสื่อตางๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  

และจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  ไดแก หอง Internet หอง Sound Lab และหองสมุดท่ีมีเครื่อง

คอมพิวเตอรและติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือสืบคนขอมูล  มีการจัดทําสถิติการใชหองสมุด  สงเสริมใหนักเรียน

นักศึกษาสนใจการเรียนรูดวยตนเอง  มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการหองสมุด  หอง Internet เพ่ือนําผล

มาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

และเกิดประโยชนสูงสุด ไดปฏิบัติทุกขอ อยูในระดับ ดี 
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ตารางสรุปความเหมาะสมในการจดัศูนยวทิยบริการ 

ประจําปการศึกษา  2554 

 

เกณฑการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติการ 

มี ไมมี 

ศูนยวทิยบริการท่ีมคีณุภาพ  พิจารณาจาก 

    1) จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในศูนยวิทยบริการ  มีสื่อท่ีหลากหลาย  และขอมูลการใชงาน 

  

    2) มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เชนระบบการสืบคน   

    3) สามารถรองรับการใหบริการแกชุมชนและสังคม   

    4) มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ   

รวม 4  

                        (แหลงขอมลู :   แผนกวิชา,  งานวิทยบริการฯ)                                                      

 

ประเภทศูนยวิทยบริการ 

หัวขอการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มีสื่อท่ี

หลากหลาย  

และขอมลู

การใชงาน 

มรีะบบการ

จัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

เชนระบบการ

สืบคน 

สามารถ

รองรบัการ

ใหบริการ

แกชมุชน

และสังคม 

มีการ

ประเมิน

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

ดี พอใช 
ปรับ 

ปรุง 

    1) หองสมุด        

    2) หองอินเตอรเน็ต        

    3) ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง        

    4) …………………………..        
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รวม 3 3 3 3    

 

     ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช   ปรบัปรงุ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ มีแนวทางท่ีดําเนินการไปสูมาตรฐานคุณภาพ  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช

ครภุณัฑและอุปกรณ  เชนแบบบันทึกการขอใช  แบบรายงานการซอมบํารุงครุภัณฑและอุปกรณมีโครงการท่ีนําไปสู

คุณภาพ เชน โครงการจดัหาครภุณัฑการศึกษา  โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  โครงการซอมแซมครุภัณฑ

การศึกษา โครงการซอมแซมยานพาหนะ เปนตน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯไดดําเนินการนําไปสูคุณภาพตามขอกําหนดดังนี้ 

1.สํารวจจํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา อยูในสภาพใชงานไดดี 

2.สํารวจจํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา มีความเพียงพอ 

3.สํารวจจํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา มีความทันสมัย 

4.ผลการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมของครภุณัฑ อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใช 

5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน  ปฏิบัติครบ 5 ขอ ในทุกสาขางาน 

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

ตารางสรุปคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจการใชงานครุภัณฑและอุปกรณ 

 ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  

 

รายการครุภัณฑ/

อุปกรณ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

ปรบัปรงุโดยใช

ผลการประเมนิ 

ดานสภาพการใชงาน ดานความเพียงพอ ดานความทันสมัย ดานความพึงพอใจ 

ใชงานได 
ใชงาน

ไมได 

มีจํานวน

เพียงพอ 
ไมเพียงพอ 

มีความ

ทันสมัย 
ลาสมัย พึงพอใจ ไมพงึพอใจ 
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ครุภัณฑฝกประจํา

พ้ืนท่ีโรงงานและ

หองปฏิบัติการ 

84.98 15.02 69.57 30.43 81.03 18.97 81.82 18.18  

เครื่องมือท่ีใชในการ

ฝกในรายวิชาตางๆ 

88.93 11.06 86.17 13.83 83.01 16.99 84.58 15.42  

วัสดุฝกท่ีใชในการ

เรียนการสอน 

83.40 16.60 78.26 21.74 77.08 22.92 79.45 20.55  

สื่อท่ีใชในการเรียน

การสอน 

91.30 8.70 83.01 16.99 71.94 28.06 75.89 24.11  

คอมพิวเตอรชวยใน

การเรียนการสอน 

84.98 15.02 76.28 23.72 73.12 26.88 77.08 22.92  

เฉลี่ยทุกดาน 86.72 13.28 78.66 21.34 77.24 22.76 79.76 20.24  

 

 

 

ตารางสรุปคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจการใชงานครุภัณฑและอุปกรณ 

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2554 

รายการครุภัณฑ/

อุปกรณ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

ปรบัปรงุโดยใช

ผลการประเมนิ 

ดานสภาพการใชงาน ดานความเพียงพอ ดานความทันสมัย ดานความพึงพอใจ 

ใชงานได 
ใชงาน

ไมได 

มีจํานวน

เพียงพอ 
ไมเพียงพอ 

มีความ

ทันสมัย 
ลาสมัย พึงพอใจ ไมพงึพอใจ 

ครุภัณฑฝกประจํา

พ้ืนท่ีโรงงานและ

หองปฏิบัติการ 

75.52 24.48 81.42 18.58 74.04 25.96 80.09 19.91  

เครื่องมือท่ีใชในการ

ฝกในรายวิชาตางๆ 

73.01 26.99 73.45 26.55 72.57 27.43 70.80 29.20  

วัสดุฝกท่ีใชในการ

เรียนการสอน 

76.11 23.83 75.07 22.93 74.48 25.52 74.07 25.07  

สื่อท่ีใชในการเรียน

การสอน 

76.70 23.30 76.90 23.01 78.47 21.53 77.88 22.12  

คอมพิวเตอรชวยใน

การเรียนการสอน 

78.17 21.83 75.66 24.34 70.80 29.20 71.53 28.47  

เฉลี่ยทุกดาน 75.90 24.09 76.50 23.08 74.07 25.93 74.87 24.95  
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ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑฯเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ   ด ี  พอใช      ปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯกําหนดมีโครงการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเพ่ือความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  

ไดแก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวิทยาลัยฯ โครงการปรับปรุงระบบแสงสวางภายในวิทยาลัยฯ  โครงการจัดหาอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัย ใหแตละแผนกวิชาจัดระบบและนําไปปฏิบัติ 

ความพยายาม 

จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก  ไดอยางมีคุณภาพระบบความ

ปลอดภัยในจุดอันตรายตางๆในสถานศึกษา  เชน ปายแสดงคําเตือน  สัญญาณเตือนภัย  ปายแสดงข้ันตอนการใช

เครื่องมือ สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ  อุปกรณปองกันการเกิดอุบัติเหตุอุปกรณการปฐมพยาบาล  รวมท้ังการจัดเวร -ยาม 

บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ  อุปกรณ ติดตั้งระบบแสงสวางใหเพียงพอกับการทํางานใน

โรงงานและหองเรยีน ดูแลซอมแซมอุปกรณเครื่องมือในหองปฏิบัติการ  ทําประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียน  นําหลัก 5 ส. 

พัฒนาบุคลากรนักเรียนนักศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล 
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รอยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 20 สาขางาน จากท้ังหมดจํานวน  20 สาขางาน คิดเปนรอยละ  100 ของสาขา

งานท้ังหมด เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑท่ีตั้งไว รอยละ70 ข้ึนไป ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปขอมลูผลการตรวจสอบการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม  

และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู    ประจําปการศึกษา  2554 

สาขาวิชา / สาขางาน 

รายการ  ( / ไมมี - ) 
จํา

นว
นข

อท
ี่ปฏ

ิบัต
ิ 

คิด
เป

น 
 ร

อย
ละ

 
ปายแสดง

คําเตือน

ความ

ปลอดภัย 

ระบบ

สัญญาณ

เตือนภัย

และ

อุปกรณ

ปองกัน

อัคคีภัย 

ปายแสดง

ขัน้ตอนการ

ใชอุปกรณ

เครื่องมือ 

เครื่องจัก

ร ฯลฯ 

สถานที่

และการ

จัดเก็บ

วัสดุ

อุปกรณ

เครื่องมือ 

ฯลฯ 

อุปกรณ

พยาบาล

เบื้องตน

ประจําพ้ืนที่

นอกเหนือจา

กหอง

พยาบาล 

บนัทกึการ

ตรวจสภาพ

และการ

บํารุงรักษา

อุปกรณ

เครื่องมือ

เครื่องจักร 

อุปกรณ

ปองกัน

อุบัติเหตุที่

เกิดจาก

การ

ปฏิบัติงาน 

ขอมูล หรือ

สถิตกิาร

เกิด

อุบัติเหต ุ

ระดับ  ปวช.           

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน)         8 100 

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี)         8 100 

- เชื่อมโลหะ         8 100 

- ไฟฟากําลัง         8 100 

- อิเล็กทรอนิกส         8 100 

- เทคนคิคอมพวิเตอร         8 100 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม           
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- การบัญช ี         8 100 

- การขาย         8 100 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ         8 100 

รวมระดับ  ปวช. 9 9 9 9 9 9 9 9  100 

ระดับ  ปวส.           

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน)         8 100 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.)         8 100 

- เคร่ืองกลไฟฟา         8 100 

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม         8 100 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม         8 100 

- เทคนคิคอมพวิเตอร         8 100 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา         8 100 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม           

- การบัญช ี         8 100 

- การพัฒนาเว็บเพ็จ         8 100 

- การตลาด         8 100 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

- เทคโนโลยีสารสนเทศ         8 100 

รวมระดับ  ปวส. 11 11 11 11 11 11 11 11  100 

รวมทั้งหมด 20 20 20 20 20 20 20 20  100 

สรุป    จํานวนสาขางานที่รับการประเมินตามมาตรฐานที่   2  ตัวบงชี้ที่  20  ทั้งหมด ........20..........  สาขางาน  และมีสาขางานที่มีการจัดทําขอมูลการ

จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกครบทุกหัวขอการประเมิน จํานวน .........20.........  สาขางาน  คิดเปนรอยละ 

.......100............ 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุมฝกอบรมสัมมนา

และดูงานในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูตามหนาท่ี  ท่ีรับผิดชอบ  ท้ังในและนอกสถานศึกษา  โดย

ภายในไดจัดอบรมใหความรูบุคลากรงานอาคารสถานท่ี  ทัศนศึกษาดูงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการ

เรียนรูฐานสมรรถนะแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมการจัดทําสื่อนวัตกรรม  รวมท้ังได

สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ความพยายาม 

สถานศึกษาไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา สนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  

จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขางาน /สาขาวิชา  ท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  ไมนอยกวา  20 

ชั่วโมงตอคนตอป มีจํานวน 112 คน 

สัมฤทธิ์ผล 
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รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป  มี

จํานวน 112 คน จากบุคลากรท้ังหมด 112 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯจัดใหมีการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เชน โครงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา โครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาโครงการความรวมมือระหวางสถาน

ประกอบการกับสถานศึกษา  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาผูเรียน  การ

ระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เปนตน 

ความพยายาม 

สถานศึกษามีการระดมทุนจากแหลงตาง  ๆ ท้ังภายใน และ ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษา  จากคณะครขูองวทิยาลยั ฯ สถานประกอบการ  รานสหการของวิทยาลัย ฯ และเชิญวิทยากรในทองถ่ิน  

สถานประกอบการมาใหความรูแกบุคลากรในสถานศึกษาครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผล 
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จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพจํานวน   28  ครั้ง เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน  

นอยกวา 20 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจดัโครงการ/กจิกรรมระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน เคร่ืองมอื เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ 

จากภายในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

ทรัพยากรที ่

ตองการระดม 

จํานวน 

ที่ไดรับ 
ไดรับการสนับสนุนจาก 

แหลงทรัพยากร 

ภายใน ภายนอก 

1. การสํารวจสภาพครุภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 75  ชุด 

คณะวศิวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย

รังสิต 

  

 

2. โครงการความรวมมือระหวาง บริษัท  ปูน

ซิเมนตไทย (ทาหลวง)  จํากัด  รวมกับ

นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 

โครงการ Model School 

จํานวนเงินสรางบาน

ลอยน้ํา 

220,000  บาท บริษัท  ปูนซิเมนตไทย  

(ทาหลวง)  จํากัด 

  

3. การจัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร

พรอมเคร่ืองพิมพเลเซอร (งานวดัผลและ

ประเมินผล) 

คอมพิวเตอรพรอม

เคร่ืองพิมพเลเซอร 

1  ชุด 

25,000  บาท 

-   

4. การจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน โปรเจคเตอร ขนาด 

2,500 Lumens 

5  เคร่ือง

150,000 บาท 

-   

5. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองคอมพวิเตอร 1  เคร่ือง -   

6. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองปร๊ินเตอร 1  เคร่ือง -   
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7. การจัดซ้ือครุภัณฑ โตะคอมพิวเตอรพรอม

เกาอี้ 

1  เคร่ือง -   

8. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองคอมพิวเตอร 1  เคร่ือง -   

9. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองคอมพิวเตอร 1  เคร่ือง -   

10. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองปร๊ินเตอรเลเซอร 1  เคร่ือง -   

11. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองปร๊ินเตอรเลเซอร 1  เคร่ือง -   

12. การจัดซ้ือครุภัณฑ อุปกรณคนหาเสนทาง 

(Firewall Router) 

1  เคร่ือง -   

13. การจัดซ้ือครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1  เคร่ือง -   

14. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองโปรเจคเตอร 1  เคร่ือง -   

15. การจัดซ้ือครุภัณฑ เครื่องออสซิลโลโคป 2 

เสนภาพ 

3  เคร่ือง    

16. การจัดซ้ือครุภัณฑ คอมพิวเตอรโนตบุค 1  เคร่ือง -   

 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

ทรัพยากรที ่

ตองการระดม 

จํานวน 

ที่ไดรับ 
ไดรับการสนับสนุนจาก 

แหลงทรัพยากร 

ภายใน ภายนอก 

17. การจัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองปร๊ินเตอรเลเซอร 1 เคร่ือง -   

18. การจัดซ้ือครุภัณฑ ชั้นวางตูกระจก และตู

โชว 

1 เคร่ือง -   

19 การจัดซ้ือครุภัณฑ ตูบานเล่ือน (ทึบ) 4  เคร่ือง -   

20. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนวิทยากร

บรรยายการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

อุตสาหกรรม เรื่องการจัดการความ

ปลอดภัยและการบริหารงานอุตสาหกรรม 

บคุคล 1  คน คุณสยาม  กีนาฏปุตตะ 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย  

(ทาหลวง) จํากัด   

  

21. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนวิทยากร

บรรยายการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

อุตสาหกรรม เรื่อง  กรรมการวิธีการผลิต 

และการควบคุมการผลิต 

บคุคล 1  คน คุณสยาม  กีนาฏปุตตะ 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย  

(ทาหลวง) จํากัด   

  

22. หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรมยาเสพติด 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

บคุคล 3  คน นางสัจพรลักษณ  อิศรางกูร ณ 

อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขและ

คณะเปนวิทยากร  สาธารณสุข

อําเภอบานหมอ 

  

23. หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรมกฎหมาย

จราจรและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม 

บคุคล 1 คน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบาน

หมอ 

  

24. หนังสือนิมนตเปนวิทยากรบรรยาย

คุณธรรม  และจริยธรรม ของโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

พระสงฆ 1  รูป พระราชเมธากร เจาอาวาสวัดศรี

รัตนาราม 

  

25. หนังสือเชิญเปนวิทยากรและรับสมัครงาน 

ในงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

บคุคล 1 คน หัวหนาสวนซอมบํารุง 

บริษัท  เซรามิคอุตสาหกรรมไทย  

จํากัด 

  

26. หนังสือเชิญเปนวิทยากรในงานปจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

บคุคล 3-4 คน คณะจัดหางานจังหวัดสระบุรี   

27. หนังสือเชิญเขารวมรับสมัครงานและ

ประชาสัมพันธบริษัท งานปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 

บคุคล 1 คน ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร  จํากัด 
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28. หนังสือเชิญเขารวมรับสมัครงานและ

ประชาสัมพันธบริษัท งานปจฉิมนิเทส

นักศึกษา 

บคุคล 1 คน ผูจัดการปฏิบัติงานบุคคลและ

ธุรการสระบุรี บริษัท นวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรีุ) จํากัด 

  

สรุป      จาํนวนคร้ังในการระดมทรัพยากรภายในและภายนอก .............28........... คร้ัง  ผลการประเมนิอยูในระดับ.....ดี.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกติ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยจัดแผนการเรียนให

ผูเรียนไดรับประสบการณจริงจากการทํางานในสถานประกอบการ โดยกําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถาน

ประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริงจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการ

เขาสูตลาดแรงงานตอไป 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ  จัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน จํานวน 193 แหง ท้ังในเขตพ้ืนท่ี

และนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา  จํานวน 193 แหง เม่ือเทียบ

กับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน สถานประกอบการ 20 แหงข้ึนไป ผลการประเมินจัดอยูในระดับ ดี 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯมีการจัดการในเรื่องการพัฒนาผูเรียนในดานการสงเสริมงานกิจกรรมโดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ  

ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู  และถายทอดประสบการณกับผูเรียน 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ  มีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติ  และความสําเร็จแกผูเรียนจึงมีการเชิยผูเชี่ยวชาญ  

ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู  และถายทอดประสบการณกับผูเรียน 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15  คน เม่ือเทียบกับจํานวนชั่วโมงอยูในเกณฑรอยละ  90.00  ผลการประเมิน

อยูในระดับ ดี 

 

 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ รับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีสอนและสนับสนุนการสอน โดยคํานึงถึงงบประมาณและปริมาณของ

นักเรียน ตามแผนการรับนักเรียน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม 

1. ดําเนินการจัดหาครูท่ีมีวุฒิทางดานวิชาชีพ ตรงตามสาขาวิชา 

2. จัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ระบบชวยเหลือดูแล

นักเรียน 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของสาขาวิชา ท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1คน ตอผูเรียนไมเกิน 

35 คน คิดเปนรอยละ 33.33   ผลการประเมินอยูในระดับ ปรบัปรงุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ ไดจัดหาครูท่ีมีความรูตรงตามสาขาวิชามาใหความรูกับผูเรียน โดยจัดทําแผนอัตรากําลังครู

บุคลากร แผนการรับนักเรียน เปนตน โดยกําหนดอัตราสวนของผูสอนตอผูเรียนใหมีความเหมาะสม 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดครูเขาสอนในแผนกวิชาตาง ๆ โดยจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาจํานวน 24 สาขางาน มี

ครูผูสอนประจํา 66 คน ผูเรียนเฉลี่ย 1,999 คน อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนท้ังหมดคิดเปนผูสอน 1 คน ตอ

ผูเรียน 32 คน 

สัมฤทธิ์ผล 

อัตราสวนของครูผูสอนประจํา 66 คน ตอผูเรียนเฉลี่ย 1,999 คน คิดเปนผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 32 คน 

เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน ผลการประเมินจัดอยูในระดับ ปรบัปรงุ 
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผล

ของการ

ดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนา

ครบ 4 ขอ 

- ดี >75  

- พอใช60-75  

- ปรบัปรงุ< 60  

77.49 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยมีการ

ดําเนินการ 

1. ผานการตรวจการเขียนแผนฯจากฝายวิชาการ 

2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึกหลังสอน 

3. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

4. มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเชนพัฒนาสื่อ แผนการสอน 

- ดี >75  

- พอใช60-75  

- ปรบัปรงุ< 60  

 100 ดี 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผล

ของการ

ดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

15.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน - ดี 4.00-5.00  

- พอใช3.50-3.99  

- ปรบัปรงุ1.00-3.49  
4.28 ดี 

16.  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับ

การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม )เทียบกับงบดําเนินการท้ังหมด(  

- ดี >15  

- พอใช10-15  

- ปรบัปรงุ< 10  

3.11 ปรบัปรงุ 

17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา จํานวนผูเรียนตอครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเครื่อง 

คอมพิวเตอร 

- ดี  1 : 1  

- พอใช 2 : 1  

- ปรบัปรงุ 3 : 1     
1.3 : 1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ

วิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

-  พอใช ปฏิบัติ 1-3 

- ปรบัปรงุ ปฏบิตั1ิ-2  

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ี

เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ  

- ปรบัปรงุ ปฏบิตั1ิ-2  

 

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  - ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1-4  

- ปรบัปรงุ ปฏบิตั1ิ-3 

 

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา /สาขางาน รอยละ 

ของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 

- ดี >70  

- พอใช60-70  

- ปรบัปรงุ< 60  

 

100 ดี 

22.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบ 

- ดี >89  

- พอใช 75-89  

- ปรบัปรงุ< 75  

100 ดี 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง  

- พอใช 20-24  

- ปรบัปรงุ< 20 ครั้ง   

28 ดี 

24.  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

จดัการศึกษาระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ

- ดี >20 แหง  

- พอใช 15-19 แหง  

- ปรบัปรงุ< 15 แหง   

193 ดี 

25.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา - ดี >89  90.00 ดี 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผล

ของการ

ดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ทองถ่ิน  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรอยละของสาขาวิชาท่ีจัดหา

ผูเช่ียวชาญ 

- พอใช 75-89   

- ปรบัปรงุ< 75        

 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ

สาขาวิชา 

- ดี 100  

- พอใช 50-99   

- ปรบัปรงุ< 50      

33.33 ปรบัปรงุ 

27.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25  

- พอใช 1 : 25-30  

- ปรบัปรงุ 1 : 30 ข้ึน

ไป     

1 : 32 ปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนไดมีอาจารยท่ีปรึกษา  โดยกําหนดครู  1-2คน ตอนักเรียน 1 

หอง และวิทยาลัยฯไดจัดใหนักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยท่ีปรึกษาในกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชาทุกวัน  จัดชั่วโมง   

โฮมรูมไวในตารางสอน เพ่ือใหครูติดตามดูและใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดป

การศึกษา  โดยจัดอบรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพรอมจัดทําคูมือกระบวนการการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา
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ใหแกครูท่ีปรึกษาทุกคน  และใหครูท่ีปรึกษาจัดทําระเบียนประวัตินักเรียน  นกัศึกษา  เพ่ือจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรยีนนกัศึกษาทุกคน 

ความพยายาม 

นักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษาทุกวันในกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชาเปนประจําทุกวันวันละ  30 นาที 

เวลา8.00 – 8.30 น. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารย ท่ีปรึกษาท่ี 18 ครั้งตอ 1 ภาคเรียน รวมท้ังสิ้น 36 

ครั้งตอปการศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา จํานวน 36 ครั้งตอปการศึกษาเม่ือเทียบกับผลการ

ประเมินกับเกณฑการตัดสิน นอยกวา 20 ครั้งตอป  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบสาร

เสพติดของนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบวานักศึกษาไมเปนผูเก่ียวของกับการใชสารเสพติดตลอดจนมีสุขภาพรางกาย

สมบรูณแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน เชนโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนจํานวน 2 ครั้ง / ปการศึกษา 
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สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน คือ 1 ครั้ง ตอป ผูเรียนไดรับการตรวจสอบ

สารเสพติดรวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 2,162  เขารับการตรวจ 1,943 คน คิดเปนรอยละ 89.87  เม่ือ

เทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

ตารางแสดงการจดับริการตรวจสารเสพติดใหกบัผูเรียน 

ปการศึกษา 2554 

ภาคเรียน/ป

การศึกษา 
ครั้งท่ี ว/ด/ป 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

(กลุมเปาหมาย) 

จาํนวนนักศกึษาท่ีเขารับ

การตรวจ 

รอยละของนักศกึษา 

ท่ีเขารับการตรวจ 

ปวช ปวส. รวม ปวช ปวส. รวม ปวช ปวส. รวม 

1/54 1 22 มิถุนายน  54 1,284 878 2,162 1,126 820 1,943 87.69 93.39 89.87 

2/54 1 6 ธันวาคม 54          

รวม 1,284 878 2,162 1,126 820 1,943 87.69 93.39 89.87 

รวมท้ังสิ้น 1,284 878 2,162 1,126 820 1,943 87.69 93.39 89.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 30 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดใหมี โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา โครงการระบบดูแลใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีครูท่ีปรึกษาเพ่ือคอยติดตามดูแลและใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด  ท้ัง

ในดานการเรียนและพฤติกรรม และจัดใหมีการตรวจสอบสารเสพติดเปนประจําทุกปเพ่ือทราบปญหา และชวยเหลือ

นกัเรยีนนกัศึกษา 

ความพยายาม 
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วิทยาลัยฯ มุงเนนดําเนินงานตามระบบดูแลใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยจัด

ใหมีครูท่ีปรึกษาเพ่ือคอยติดตามดูแลและใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด  ท้ังในดานการเรียนและพฤติกรรม และ

จัดใหมีการตรวจสอบสารเสพติดเปนประจําทุกปเพ่ือทราบปญหา และชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล 

โดยภาพรวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขาคิดเปน      

รอยละ 34.43   เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน รอยละ 31- 40 จัดอยูในระดับ พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงขอมูลรอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา   ประจําปการศึกษา 2554  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนแรกเขาในแตละระดับชั้นปเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนที่ออกกลางคัน 

ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  
รวม 

แรกเขา 

รวม 

ออก 

กลางคัน 

คิดเปน

รอยละ 
แรกเขา ออก

กลางคัน 

รอย

ละ 

แรกเขา ออก

กลางคัน 

รอย

ละ 

แรกเขา ออก

กลางคัน 

รอย

ละ 

ระดับ  ปวช.             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 189 71 37.56 130 69 53.07 86 46 53.48 405 186 45.92 

- ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล (ทวิภาคี) 54 15 27.77 61 29 67.54 59 25 42.37 174 69 39.65 
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- แมพิมพพลาสติก - - - - - - 21 13 61.90 21 13 61.90 

- เชื่อมโลหะ 31 16 51.61 27 19 70.37 23 20 86.95 81 55 67.90 

- ไฟฟากําลัง 131 43 32.82 121 52 42.97 100 48 48.00 352 143 40.62 

- อิเล็กทรอนิกส 58 12 20.68 65 29 44.61 64 25 39.06 187 66 35.29 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 48 11 22.91 - - - - - - 48 11 22.91 

ประเภทวิชาพณิชยการ             

- การบัญช ี 49 11 22.44 38 13 34.21 24 9 37.50 111 33 29.72 

- การขาย 18 10 55.55 23 11 47.82 28 21 75.00 69 42 60.86 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 90 40 44.44 110 44 40.00 81 29 35.80 281 113 40.21 

รวมระดับ  ปวช. 668 229 34.28 575 266 39.30 486 236 48.55 1729 731 42.27 

ระดับ  ปวส.             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

- เคร่ืองมือกล (ชางกลโรงงาน) 94 22 23.40 73 20 27.39 - - - 167 42 25.14 

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.) 9 0 0 15 2 13.33 - - - 24 2 8.33 

- เคร่ืองกลไฟฟา 89 14 15.73 94 11 11.70 - - - 183 25 13.66 

- เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 26 2 7.69 - - - - - - 26 2 7.69 

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 39 4 10.25 34 2 5.88 - - - 73 6 8.21 

- เทคนคิคอมพวิเตอร 17 8 47.05 18 5 27.77 - - - 35 13 37.14 

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 87 21 24.13 109 47 43.11 - - - 196 68 34.69 

ประเภทวิชาพณิชยการ             

- การบัญช ี 44 6 13.63 34 3 8.82 - - - 78 9 11.53 

- การพัฒนาเว็บเพจ 69 7 10.14 37 3 8.10 - - - 106 10 9.43 

- การตลาด 17 4 23.52 20 2 10.00 - - - 37 6 16.21 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 9 40.90 28 8 28.57 - - - 50 17 34.00 

รวมระดับ  ปวส. 513 97 18.90 462 103 22.29 - - - 975 200 20.51 

รวมทั้งหมด 1181 326 27.60 1037 369 35.58 486 236 48.55 2704 931 34.43 

รวมท้ังระดบั ปวช. และ ปวส. แรกเขา……2704…….คน ออกกลางคัน……931…..คน คิดเปนรอยละ…34.43…….  

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 

เกณฑการประเมนิ      3    =     ด ี    นอยกวารอยละ  31  

   2    =     พอใช     รอยละ  31 – 40       

   1    =     ปรบัปรงุ     มากกวารอยละ  40 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 31 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการตางๆ เพ่ือนําสูคุณภาพ เชน เขาคายปฐมนิเทศนักเรียนใหมกิจกรรมองคการ

วิชาชีพ งานกีฬาสีภายใน โครงการคายอาสาพัฒนา กิจกรรมสัมพันธนองไหวพ่ี  กิจกรรม 5 ส บริจาคโลหิตชวยชีวิต

มนุษย เปนตน 
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ความพยายาม 

วิทยาลัยฯไดดําเนินโครงการ โดยการมอบหมายหนาท่ีของบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดาน

วิชาการ กิจกรรมสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีมีการจัดกิจกรรมท้ัง 3 ประเภท รอยละ 100  เม่ือเทียบกับผลการ

ประเมินกับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียน  เกง ดี มีความสุขโดยจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ใหแกผูเรียนทุก

สาขาวิชาเพ่ือใหผูเรียนไดเห็นคุณคา  และรูจักอนุรักษ  สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงามของไทย  และทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรมของไทย  เชน โครงการแหเทียนเขาพรรษา กิจกรรมปลูกปากับชมรมอนุรักษฯ ประเพณีลอยกระทง   

ตักบาตรขาวสารอาหารแหง  เปนตน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรม สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการถวายเทียนเขาพรรษาและบําเพ็ญประโยชน  

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของสาขาวิชา / สาขางาน ท่ีมีการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกครบท้ัง 2 ดาน คิดเปนรอยละ 

100 เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

28.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา - ดี >25 ครั้ง  

- พอใช 20-25   

- ปรบัปรงุ< 20 ครั้ง            

36 

 
ดี 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด

ใหกับผูเรียน 

- ดี 1ครั้ง >90%  

- พอใช 1ครั้ง 80-90%  

- ปรบัปรงุ 1ครั้ง<80%            

2ครั้ง /89.87% ดี 

30.  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรก

เขา 

- ดี < 31 

- พอใช 31-40   

- ปรบัปรงุ>40            

34.43 พอใช 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม

ดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง3 กิจกรรม 

- ดี >80  

- พอใช 75-80   

- ปรบัปรงุ< 75            

 

100 ดี 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

อนุรกัษสิง่แวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณ ี และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง2 กิจกรรม 

- ดี >80  

- พอใช 75-80   

- ปรบัปรงุ< 75            

 

100 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 
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วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ ใหความรูและคําแนะนํา มีการใหบริการสอนใหเปน 

บริการซอมใหเปน สรางเปนแหลงเรียนรู โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเปน

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน เชน โครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมผูผลิตชุมชน ลางแอรชวยชาติ อบรมวิชาชีพระยะสั้น 

108 อาชีพ โครงการศูนยซอมสราง เปนตน 

ความพยายาม 

สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีวางแผนไว โดยจัดกิจกรรม ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน โครงการ 

108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน  โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น     

โดยแยกกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 29 ครั้ง 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนกิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน      

จํานวน 29 ครั้ง เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพตองบดําเนินการ 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 
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วิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  และ

โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนไวในแผนปฏิบัติการประจําปโดยไดจัดสรรงบประมาณ  

ใหสอดคลองและเพียงพอกับความตองการของโครงการท่ีใหบริการชุมชนและทองถ่ิน 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการฝกอบรมวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ิน  

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงตองบดําเนินการท้ังหมด คิดเปนรอยละ 3.82  เม่ือเทียบกับผลการประเมิน

กับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

ตารางการแสดงงบประมาณในการจดักจิกรรม ฯ 

ประจําปการศึกษา  2554 

งบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการ

ฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ปการศึกษา 2554 

  

โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีใหบริการวิชาชีพ 

จํานวน

ครั้งท่ีจัด 

จํานวน

ผูรับบริการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใช รวม

งบประมาณ

ท่ีใชจริง 

คิดเปนรอย 

ละตองบ 

ดําเนินการ 

ระดับ

คุณภาพ 
จากตน

สังกัด 

จากหนวย 

งานอ่ืน 

1.  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

   (Fix it center) 

  1,470,000  1,470,000 3.08  

2.  โครงการสอนอาชีพระยะสั้น  

    (108 อาชีพ) 

  351,500  351,500 0.74  

        

        

        

        

        

รวม   1,821,500  1,821,500 3.82  

 

งบดําเนินการของสถานศึกษาท้ังหมด......47,737,730.54..... บาท  

งบลงทุนของสถานศึกษาท้ังหมด......40,351,580..........บาท 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตองบดําเนินการ ไมรวมงบลงทุน คิดเปนรอยละ ......3.82...... 

 

ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช    ปรบัปรงุ 
สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

33.  จาํนวนและประสทิธิผลของกิจกรรม/

โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและ

กิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือ

การประกอบอาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  

- พอใช 2-3 กิจกรรม   

- ปรบัปรงุ 0-1 กิจกรรม            

 

 29 กิจกรรม ดี 

34.  รอยละของงบประมาณในการจดั

กิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  

และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

 

- ดี >รอยละ 0.20 

- พอใช   รอยละ 0.11-0.20 

- ปรับปรุง นอยกวารอยละ 

                0.11            

 

3.82 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 35  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และ

สิ่งประดิษฐของแผนกตาง ๆ รวมท้ังกําหนดใหมีวิชาโครงการสําหรับนักศึกษา ปวช. 3และ ปวส. 2 เพ่ือสงเสริมให

บคุลากร / นักเรียน-นักศึกษาทุกสาขาวิชาจัดทําโครงงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และงานวิจัยเพ่ือกอใหเกิดการ

พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและการสนับสนุนทองถ่ินและมีการจัดเผยแพรไปยังชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือ

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ความพยายาม 

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด โดยผูเรียนและบุคลากรระดับ ปวช. และปวส. จัดทํานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวจิยัและโครงงานของนกัเรยีนนกัศึกษา และของครู  

ผลสัมฤทธิ์ 

รอยละของสาขางานท้ังหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ท่ีมีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปสู

การพัฒนาระดับปวช . จํานวน 62  ชิ้น / ป  ระดับปวส. จํานวน  87  ชิ้น/ป   คิดเปนรอยละ 100 จัดอยูในระดับ ดี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแสดงจาํนวนนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน 
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ประจําปการศึกษา  2554 

หลักสูตร /สาขาวิชา สาขางาน 

ภาคเรียนที่ 1/54 ภาคเรียนที่ 2/54                                

รวม

ทั้งหมด 

ระดับ

คุณภาพ 

จาํนวนผลงาน จาํนวนผลงาน 

นว
ตัก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะดิ
ษฐ

 

วิจ
ัย 

นศ
. 

วิจ
ัยใ

นช
ั้นเ

รีย
น 

โค
รง

งา
น 

บท
คว

าม
 

รวม 

นว
ตัก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะดิ
ษฐ

 

วิจ
ัย 

นศ
. 

วิจ
ัยใ

นช
ั้นเ

รีย
น 

โค
รง

งา
น 

บท
คว

าม
 

รวม 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ                 

สาขาวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน                 

ระดบั  ปวช.                 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม                 

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)            8  8 8  

- แมพิมพพลาสติก            1  1 1  

- ซอมบํารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)            12  12 12  

- เชื่อมโลหะ            1  1 1  

- ไฟฟากาํลัง            10  10 10  

- อิเล็กทรอนิกส            8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม                 

- การบัญชี            5  5 5  

- การขาย            2  2 2  

- คอมพิวเตอรธรุกจิ            15  15 15  

รวมระดบั  ปวช.            62  62 62  

ระดบั  ปวส.                 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม                 

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)            6  6 6  

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.)            1  1 1  

- เครื่องกลไฟฟา            19  19 19  

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม            7  7 7  

- เทคนิคคอมพิวเตอร            5                                                                                                                                                                                                                                  5                                                                                                                                                                                                                                 5  

- ติดต้ังและบํารุงรักษา  4   14                                                                                                                                                  18        18  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม                 

- การบัญชี            7  7 7  

- การพัฒนาเว็บเพ็จ            11  11 11  

- การตลาด            4  4 4  

ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ            9  9 9  

รวมระดบั  ปวส.  4   14  18     69  69 87  

รวมท้ังหมด  4   14  18     131  131 149  

 

ระดับ ปวช. จํานวน.....9.....สาขาวิชา  มีผลงานอยางนอย......62......เรื่อง/ปการศึกษา   จํานวน....9.......สาขาวิชา    

คิดเปนรอยละ.....100......ระดับ....ด.ี.... 
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ระดับ ปวส. จํานวน....10......สาขาวิชา  มีผลงานอยางนอย.....87.......เรื่อง/ปการศึกษา   จํานวน......10.....สาขาวิชา    

คิดเปนรอยละ.....100......ระดับ....ด.ี.... 

ระดับ ปวช.และ ปวส. มีจํานวน .......19.......สาขาวิชา  มีผลงานผานเกณฑ....19.......สาขาวิชา   

คิดเปนรอยละ.....100......ระดับ....ด.ี.... 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี       พอใช    ปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 36  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/

หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
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วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  สนับสนุน

โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  โครงการพัฒนานวัตกรรม  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  เพ่ือใชในการ

สราง พัฒนาและเผยแพรไปสูชุมชน สงัคม และประเทศชาติตอไป 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ / หรือไดรับการเผยแพร

ระดับชาติ จํานวน 93  ชิ้น เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเผยแพรขอมลูขาวสารเกีย่วกบันวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน 

ประโยชนทางวิชาชพีไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
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ประจําปการศึกษา  2554 

หลักสูตร /สาขาวิชา สาขางาน 

ภาคเรียนที่ 1/54 ภาคเรียนที่ 2/54 

รวมทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
จํานวนผลงาน จํานวนผลงาน 

ปร
ะโ

ยช
นท

าง

วิช
าช

ีพ 
เผ

ยแ
พร

ใน

ระ
ดับ

ชา
ติ 

รวม 

ปร
ะโ

ยช
นท

าง

วิช
าช

ีพ 
เผ

ยแ
พร

ใน

ระ
ดับ

ชา
ติ 

รวม 

ดี พอใช ปรับ 

ปรุง 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ           

สาขาวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน           

ระดบั  ปวช.           

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม           

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)    8  8 8    

- แมพิมพพลาสติก    1  1 1    

- ซอมบํารุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)    12  12 12    

- เชื่อมโลหะ    1  1 1    

- ไฟฟากาํลัง    10  10 10    

- อิเล็กทรอนิกส    8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม           

- การบัญชี    5  5 5    

- การขาย    2  2 2    

- คอมพิวเตอรธรุกจิ    15  15 15    

รวมระดับ  ปวช.    62  62 62    

ระดบั  ปวส.           

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม           

- เครื่องมือกล (ชางกลโรงงาน)    6  6 6    

- แมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) (ชางกล รง.)    1  1 1    

- เครือ่งกลไฟฟา    19  19 19    

- อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม    7  7 7    

- เทคนิคคอมพิวเตอร    5                                                                                                                                                                                                                                  5                                                                                                                                                                                                                                 5                                                                                                                                                                                                                                    

- ติดต้ังและบํารุงรักษา 18  18    18    

ประเภทวิชาพณิชยกรรม           

- การบัญชี    7  7 7    

- การพัฒนาเว็บเพ็จ    11  11 11    

- การตลาด    4  4 4    

ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ           

- เทคโนโลยสีารสนเทศ    9  9 9    

รวมระดับ  ปวส. 18  18 31  31 31    

รวมท้ังหมด 18  18 93  93 93    

 

ตัวบงช้ีท่ี 37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพร  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจัย  และโครงงานตองบดําเนินการ 
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วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯ สนับสนุนผูสอน  บุคลากรและผูเรียน  ในแตละหลักสูตร  ทกสาขาวชา/งาน ใหมการสราง 

และพัฒนานวัตกรรม  สงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานทนาไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  หรือ

อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ทองถน นและประเทศ       

ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ  

ความพยายาม 

วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ  

ปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  โครงการ 

พัฒนาทักษะการวิจัย   นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   กิจกรรมการทําโครงการของผูเรียน  โครงการประกวด  

ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐและโครงงาน  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร   เปนตน  และตอง 

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

สัมฤทธิ์ผล 

รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงาน

ตองบดําเนินการรอยละ 0.31  เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการจัดอยูในระดับ ปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 38  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจยัและโครงงาน 

วิธีดําเนินการ 
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ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหแผนกวิชาตาง ๆ จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ และจัดเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีจัดทําข้ึนไปยัง หนวยงาน ชุมชนตาง ๆ อยางหลากหลายวิธี ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และในระดับชาติ 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดนําผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ไปเผยแพรในระดับจังหวัดในงานประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหมระดับภาคท่ีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยใหนักศึกษาทุกสาขางานนําผลงานของตนเองไปนําเสนอตอสาธารณชน  

และมีการเผยแพรผลงานเหลานี้ทาง website ของวิทยาลัยฯ ตลอดจนนําไปแสดงในงานนิทรรศการวิชาการตาง ๆ 

ดวย 

สัมฤทธิ์ผล 

จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานจํานวน    

4  ชองทาง เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑการตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

35.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานท่ี

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ

อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบ

อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซึ่ง

นําไปสูการแขงขันในระดับชาต ิ

- ดี 100  

ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรียนปวส.>4

ช้ิน/ภาคเรียน- พอใช 75-99   

 -ปรบัปรงุ  < 75            

รอยละของสาขางานท้ัง ปวช .

ท่ีและ ปวส.  

 

100 

ดี 

36.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมี

ประโยชนทางวิชาชีพและ /หรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาติ  

- ดี >=3 ช้ิน  

- พอใช 2 ช้ิน   

- ปรบัปรงุ 1 ช้ิน          

93 ดี 

37.  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และ

เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

งบดาํเนินการ )ยกเวนงบลงทุน(  

- ดี >1.00  

- พอใช 0.50-1.00   

- ปรบัปรงุ< 0.50           

0.31 ดี 

38.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับนวัตกรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวิจัย  และโครงงานท่ี

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาต ิ

- ดี 4ครั้ง 4 ชองทาง  

- พอใช 2-3ครั้ง 2-3ชองทาง   

- ปรบัปรงุ1ครั้ง 1ชองทาง 

4 ชองทาง ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงาน  ของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  และการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯไดใหความสําคัญกับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยฝายบริหารสถานศึกษาไดวางแผน

กําหนดนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน สอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

หรือแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ท่ีสามารถตรวจสอบได 

ความพยายาม 

 วิทยาลัย ฯ  มีการประชุมหัวหนาสาขาราวมกับฝายบริหารเพ่ือนานโยบายสูการปฏิบัติ  และรายงานความ

คืบหนาของสาขา มีการประชุมบุคลากรในสาขาเพ่ือรวมกันวางแผน ติดตามงานและประสานการทางานทุกฝาย  ท้ังใน

และนอกสาขา  ตลอดจนผูปกครอง  และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือระดมและรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสาขา

งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหเปนไปตามนโยบายของหลักสูตร  และสถานศึกษา  ตลอดจนผสมผสานความรวมมือ

บุคลากรทุกฝาย ใหเขามามีสวนรวมในการวางแผนสาขาและผูเรียน เชนมีผูแทนผูปกครองนักศึกษารวมเปนผูปกครอง

เครื่อขายและดาเนินงานรวมกันตามแผนงานท่ีกาหนดไว  

วิทยาลัย ฯ มีการกระจายอานาจในการบริหารสาขาวิชา/งาน ใชสาขาวิชา/งานเปนศูนยกลางในการกาหนด

จุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง  ใหครู ผูปกครองและผูท่ีมีสวนเก่ียวของมามีสวน

รวม และะใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการศึกษา  มีการ

พ่ึงตนเองท่ีเนนใหมีระบบบริหารตัวเอง มีอานาจหนาท่ีรับผิดชอบ การดาเนินงานตามความพรอมและสถานการณของ

สาขา มีการการประสานงานท้ังบุคลากรภายในสาขาวิชา /งาน และบุคลากรภายนอก  เชน การประชุมผูปกครอง  การ

ประสานงานผูปกครอง  ชุมชน สงัคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการแสวงหาความรวมมื อกับชุมชนโดยการทํา

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  โดยการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาใหแกประชาชน  มีการปรับใชการบริหารตาม

สถานการณท่ีนาไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง และหลากหลายการพัฒนาตนเองท้ังการพัฒนาองคกร  พัฒนาวิชาชีพ 

พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน  เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู  มีการประเมิคุณภาพภายในเพ่ือการตรวจสอบ

และถวงดุล  โดยตนสังกัดกาหนดนโยบายและควบมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ  เพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ครบ 8 ขอ เม่ือเทียบกับผลการประเมินกับเกณฑ 

การตัดสิน จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแสดงระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการมสีวนรวม 
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ของประชาคมอาชวีศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได   

ประจําปการศึกษา  2554 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล สิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการ แหลงขอมูล ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1)  การกระจายอํานาจในการบริหารฝาย/สาขาวิชา/

สาขางาน/งาน 

- โครงสรางการบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ 

 

- งานบุคลากร - โครงสรางการบริหารแผนกวิชา 

- คําส่ังมอบหมายหนาที่ราชการแผนกวิชา 

2) การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนด

จุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัด

การศึกษาของตนเอง 

- บันทึกขอความเร่ืองสรุปรายงาน

การประชุมภายในแผนกชางซอม

บํารุงเคร่ืองจักรกล คร้ังที่ 4 ประจํา

ภาคเรียน 2/2554 

- บันทึกขอความเร่ืองขออนุญาต

ประชุม 

- บันทึกรายงานผลการประชุม 

 

- บันทึกขอความเร่ืองขอเชิญ

ประชุมครูแผนกเทคนิคการผลิต 

 

- สรุปรายงานการประชุมดาน

กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 

- บันทึกขอความเร่ืองขอเชิญ

ประชมุคณะกรรมการ 

- แผนกชางซอมบํารุง

เคร่ืองจักรกล 

 

 

- สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส 

- สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส 

- แผนกเทคนิคการ

ผลิต 

 

- กจิกรรมการพฒันา

ผูเรียน 

-ดานกิจกรรมผูเรียน 

- รายงานการประชุมแผนกวิชา 

 

3)  การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มี

ความเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจและ

การจัดการศึกษา 

- รายงานการประชุมผูบริหาร ครู 

เจาหนาที่ คร้ังที่ 1/2554 

- รายงานการประชุมผูบริหาร ครู 

เจาหนาที่ คร้ังที่ 2/2554 

- ฝายงานบริหารงาน

ทั่วไป 

- ฝายงานบริหารงาน

ทั่วไป 

  

- รายงานการประชุมผูบริหารและครู 

- รายงานการประชุมแผนกวิชา 

4)  การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษา มีระบบการ

บริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ การ

ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของ

สถานศึกษา 

- บันทึกขอความขอเชิญประชุม

เร่ืองการสํารวจขอมูลเพื่อใหความ

ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

- บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส จํากัด

เร่ือง มอบเคร่ืองเลน DVD พานาโซ

นิค 

- เร่ือง การสนับสนุนปูนซิเมนต 

- บริษัท วาวอินเทลิเจนเน็ตเวิรค 

โซลูชั่น จํากัด เร่ืองบริจาคเคร่ือง

ปร้ินเตอร  

- เร่ือง ขอมอบรถจักรยานยนต 

ฮอนดา 

- หนังสือรับจากโรงพยาบาล 

เร่ือง สนับสนุนเตาเผาขยะติดเชื้อ

และเคร่ืองพนหมอกควัน 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือ สงเงินอุดหนุน

โครงการสื่อการเรียนการสอน

- งานวางแผน

งบประมาณ 

 

- งานพสัดุและแผนก

อิเล็กทรอนิกส 

 

- งานพสัดุ 

- งานพสัดุ 

 

 

- แผนกซอมบํารุง 

 

- งานพสัดุ 

 

 

- การเงิน 

 

 

- การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือ 

เครื่องจักร  จากสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน สถาบันทางการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 

- ใบเสร็จรับเงิน 

- การเงิน 

 

 

5) การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและ

บุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ 

ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 

- บันทึกขอตกลงโครงการความ

รวมมือ ระหวาง บริษัทปูนซิเมนต

ไทย(ทาหลวง) จํากัด รวมกับ

นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 

โครงการ Model School 

- เอกสารเสนอโครงการความ

รวมมือการวิจัยและพัฒนาตนแบบ

บานลอยน้ํา 

- เอกสารเสนอโครงการความ

รวมมือการจัดการเรียน – การฝก

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- ชื่อและที่อยูของสถานประกอบ

การณ 

- รายงานผลการวิจัยโครงการความ

รวมมือการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีระหวาง วิทยาลัยฯ 

กับ บริษํท ไทยเบเวอรเรจแคน 

จํากัด 

- รายงานผลการวิจัยโครงการ

สัมมานาครูฝกและเชิดชูเกียรติ

สถานประกอบการ 

- แผนกเทคนิค 

อตุสาหกรรม 

 

 

 

- แผนกเทคนิค 

อตุสาหกรรม 

 

- งานทวิภาคี 

 

 

- งานทวิภาคี 

 

- แผนงานและความ

รวมมือ 

 

 

 

- แผนงานและความ

รวมมือ 

 

- ความรวมมือกับสถานประกอบการแผนกวิช  

- การฝกงานในสถานประกอบการแผนกวิชา 

6)  ความสามารถในการปรับใชการบริหารตาม

สถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง และ

หลากหลาย 

- รายงานการประชุม เรื่อง การ

ดําเนินการจัดทําตารางสอนภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2554 

คร้ังที่ 2/2554 

- บริษัท ปูนซิเมนตไทย(เขาวง) 

จํากัด เร่ืองขอความอนุเคราะห

คณะอาจารยและนักศึกษา ชวย

ชาวบานเปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง

รถจักรยานยนต 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลบานหมอ  เร่ือง ขอเชิญรวม

กิจกรรมวันเทศบาลพบประชาชน 

- หนังสือรับจาก ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลไผขวาง 

เร่ือ ขอความอนุเคราะห 

-งานพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

- งานโครงการพเิศษ

และบริหารชุมชน 

 

 

 

- งานโครงการพเิศษ

และบริหารชุมชน 

 

- งานโครงการพเิศษ

และบริหารชุมชน 

 

 

 

 

7) การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ

พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 

- หนังสือรับจากวิทยาลัยการอาชีพ

หนองแค เรื่อง ขอความอนุเคราะห

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

- หนังสือรับ เร่ือง ขอขอบคุณ 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือง ขอความ

- งานบุคลากร 

 

 

 

- งานอาคารสถานที่

และงานกิจกรรมชวย

- การศึกษาดูงาน 

- การประชุมสัมมนา 

-  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

- ทัศนศึกษา / การศึกษาตอ 
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อนุเคราะหใชสถานที่พรอมอุปกรณ 

ในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

- หนังสือรับจากวิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก เร่ือง การจัดสอนอาชีพ

ระยะส้ันตามโครงการ“เทคนิค

นิทรรศ เทิดไทองคราชัน” 

- หนังสือรับจากโรงเรียนวัดสุนทร

เทพมุนีมิตรภาพที่ 188 เร่ืองขอ

ความอนุเคราะหตรวจสอบระบบ

ไฟฟาภายใน 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหยืมโตะ 

- หนังสือรับจากโรงเรียนทาหลวง

วิทยานุกูล เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหนักศึกษา 

- บริษัท ปูนซิเมนตไทย(เขาวง) 

จํากัด เร่ืองขอความอนุเคราะห

นักศึกษารวมโครงการหมูบาน

ประหยัดพลังงาน 

- หนังสือรับจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เร่ือง ขอขอบคุณ 

- หนังสือรับจากที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลบานหมอ เร่ือง 

ขอยืมตัวขาราชการเพื่อรวมเปน

คณะกรรมการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 

- หนังสือรับจากโรงเรียนบานหมอ

“พัฒนานุกูล” เรือง ตอบขอบคุณ 

- หนังสือรับจาก วิทยาลัยอาชีพ

หนองแค เรื่อง ขอความอนุเคราะห

ยืมสนามแขงขันหุนยนตยุวชนและ

กรรมการตัดสินหุนยนต 

- หนังสือรับจากศาลากลางจังหวัด

สระบุรี เร่ือง การจัดงานเวียนเทียน

วันมาฆะ ไหวพระพุทธฉาย 

ประจําป 2553  

- หนังสือรับจากวิทยาลัยการอาชีพ

นครนายก เรื่อง ขอความ

อนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหครูกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปศึกษารวมเปนกรรมการตัดสิน

การแข็งขันกอเจดียทราย 

- หนังสือรับจากวิทยาลัยการอาชีพ

อํานวยความสะดวก 

 

- ครูนันทวัน 

 

 

 

- แผนกไฟฟา 

 

 

 

- งานอาคารและ

สถานที่ 

 

ครูสุทธิ 

 

 

- งานโครงการพเิศษฯ 

 

 

 

- ฝายวิชาการ และ 

งานวิจัย 

 

- งานบุคลากร 

 

 

 

- งานแนะแนว 

 

- ครู กิตติภัฏ 

 

 

 

- งานกิจกรรม 

 

 

 

- สาขาเคร่ืองกลและ

พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

- แผนกวิชาสามัญ 
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ปราสาท เร่ือง ขอความอนุเคราะห

เขาศึกษาดูงาน  

- หนังสือรับจากวิทยาลัยการอาชีพ

หนองแค เรื่อง ขอขอบคุณ 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหใชสถานที่พรอมอุปกรณ 

ในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

- สรุปการอบรม ประชุม สัมมานา 

และศึกษาดูงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาหลวง เร่ืองขอความ

อนุเคราะหใชสถานที่ในการจัดเล้ียง

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบล

นายางจังหวัดเพชรบุรี 

- หนังสือรับจากเทศบาลตําบลทา

ลาน เร่ือง ขอความอนุเคราะห

สถานที่และอุปกรณ 

- หนังสือรับจากสํานักงานขนสง

จังหวัดสระบุรี เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหบุคลากรในการ

ออกแบบติดต้ังเคร่ืองเสียง 

- หนังสือรับจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสระบุรี เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหยืมบอรด 

- หนังสือรับจากสํานักงานเทศบาล

ตําบลทาลาน เร่ือง ขอขอบคุณ 

- หนังสือรับจากโรงเรียนวัดนาบุญ 

สพฐ. เร่ือง ขอขอบคุณ 

- เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการ

ใชหองอบรมคอมพิวเตอร 

- บริษัท ปูนซิเมนตไทย(ทาหลวง) 

จํากัด เร่ือง เชิญเปนวิทยากรสอน

เรื่อง การออกแบบสายพานยาง 

 

 

- งานพสัดุ 

 

- งานอาคารสถานที ่

 

 

 

- ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

 

 

 

- งานอาคารสถานที ่

 

 

 

 

งานพสัดุและงาน

อาคารสถานที ่

 

- แผนก

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

- งานพสัดุ 

 

 

- งานฝายบริหาร

ทรัพยากร 

- งานอาคารสถานที ่

 

- งานวิทยบริการ 

 

- ครูปรีชา 

8) การตรวจสอบและถวงดุลโดยตนสังกดักาํหนด

นโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงาน

ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- บันทึกขอความ เร่ือง รายงาน

ผลการวจิยั  

-รายงานผลการวิจัยโครงการ

ทบทวนความรูเพื่อเตรียมความ

พรอมทดลองสอบทางการศึกษา

แหงชาติ 

- งานประกันคุณภาพ - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แผนกวิชา 

- รายงานการประชุมครูแผนกวิชาเร่ืองการ

ประกันคุณภาพ 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 

สรุป  สถานศึกษามีการบริหารงานของผูบริหารท่ีมีคุณภาพ  จํานวน....8........ขอ  อยูในระดบั ..... ด.ี... 

ตัวบงช้ีท่ี 40  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
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วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ จัดระบบบริหารจัดการ  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาทางดานคุณธรรม  

จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  สงเสริมใหครูท่ีไมมีวุฒิทาง การศึกษา  ครูไดไปศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมวุฒิทาง

วิชาชีพครู  เพ่ือใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตเปนครู  จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูปฏิบัติตามขอบังคับ     

คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตอง 

ความพยายาม 

ครูในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและไดรับ    

ใบประกอบวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล  

ครใูนสถานศึกษา  จํานวน  69  คนผานการประเมินตามขอบังคับครุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 95.65 จัดอยูในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
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วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด  มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีผูรับผิดชอบ

โดยตรง คือ หัวหนางานศูนยขอมูลการศึกษาและวิชาชีพ  มีการจัดการความรูของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม 

สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันสามารถนําไปใชในการศึกษา  วิเคราะหเก่ียวกับการดําเนินงาน  

สภาพแวดลอมและกระบวนการของสถาบัน  เพ่ือประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับสนับสนุน  การวางแผน  การ

กําหนดนโยบาย  มีหัวหนางานศูนยขอมูลรับผิดชอบระบบบริหารการจัดการขอมูล  มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ี

ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง  มีการเผยแพร

ขาวสาร และผลงานตาง ๆ ผานเว็บไซดของวิทยาลัยฯ 

สัมฤทธิ์ผล 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดองคความรูของสถานศึกษาจัดอยูในระดับ  ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  

- พอใช 6-7 ขอ 

- ปรบัปรงุ<6ขอ 

8 ขอ ดี 

40.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

- ดี >90  

- พอใช 85-90   

- ปรบัปรงุ < 85            

 

95.65 ดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  

- พอใช 1-3   

- ปรบัปรงุ 1-2            

 

5 ขอ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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ตัวบงช้ีท่ี 42  ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ ตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทําคูมือประกันคุณภาพ จัดทํามาตรฐาน

และเกณฑการประกันคุณภาพ จัดทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

ของสอศ.และ สมศ. 

สัมฤทธิ์ผล 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในมีการปฏิบัติครบทั้ง  4 ขอ อยูในระดับ  ดี 

 
ตารางแสดงขอมูลระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2554 

เกณฑการพิจารณา 

ผลการ

ปฏบิตักิาร 

มี ไมมี 

ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก 

     1)  คูมือและแผนการประกันคุณภาพ 

/  

     2)  หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิน

คุณภาพ 

          ภายในประจําป 

/  

     3)  ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพ่ือการ 

          ปรับปรุงระบบหรือกลไกดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

/  

     4)  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา /  

รวม 4  
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี       พอใช    ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  43  ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน 
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วิธีดําเนินการ 

ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ รวมกับคณะกรรมการ และผูบริหารสถานศึกษา จัดระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา

โดยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ี สอศ. แล ะสมศ.กําหนดไว  เพ่ือการรับรอง

มาตรฐานการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย และรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   จัดทํา

คูมือและแผนการประกันคุณภาพ  จัดทํารายงานแสดงผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปรวมท้ังนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการบริหาร  

ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสูสาธารณะชน ปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ 

PDCA นําผลการการประเมินมาปรับปรุงบริหารงานใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

สัมฤทธิ์ผล 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีการปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ อยูในระดับ  ดี 

 

ตารางแสดงขอมูลประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา  2554 

เกณฑการพิจารณา 

ผลการ

ปฏบิตักิาร 

มี ไมมี 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก 

     1)  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอ

กรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 

/  

     2)  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ

บริหารใหได 

           มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

/  

      3)  มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ี

พัฒนาข้ึน มีการ 

           ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  หรือการเปนแหลง

อางอิงของ 

           สถานศึกษา รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ใหสูงข้ึน 

/  

รวม 3  

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชงิปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการประเมนิ 

42.  ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ

ภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  

- พอใช 1-3   

- ปรบัปรงุ 1-2        

ปฏบิตั ิ4 ขอ 

 
ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน - ดี ปฏิบัติ 1-3  

- พอใช 1-2   

- ปรบัปรงุ 1       

ปฏบิตั ิ3 ขอ 

 

ดี 

 



ตอนท่ี 5 

สรปุและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
--------------------------------------------------------- 

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554 สรุปไดดังนี้ 

 

  1. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดี

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1 ระดับคะแนน    82.94 %  ผลการประเมิน ดี  

  เรียงตามลําดับดังนี้ 

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 2 ไมมีผูยื่นคํารองขอเทียบโอน  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 3 ระดับคะแนน    94.57 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 4 ระดับคะแนน    83.10 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 5 ระดับคะแนน    74.80 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 6 ระดับคะแนน    83.01 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 8 ระดับคะแนน    76.19 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 9 ระดับคะแนน    98.85 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 10 ระดับคะแนน    98.67 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 11 ระดับคะแนน    80.84 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 12 ระดับคะแนน    4.06  %  ผลการประเมิน ดี 

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 13 ระดับคะแนน    77.49 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 14 ระดับคะแนน    100 %   ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 15 ระดับคะแนน    4.28  %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 17 ระดับคะแนน    1.3 : 1  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี  2 ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 21 ระดับคะแนน    75.00 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 22 ระดับคะแนน    100 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 23 ระดับคะแนน    28  ครั้ง  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 24 ระดับคะแนน    193  แหง  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 25 ระดับคะแนน    90.00 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 28 ระดับคะแนน    36  ครั้ง  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 29 ระดับคะแนน    89.87 %  ผลการประเมิน ดี   

   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 31 ระดับคะแนน    100 %  ผลการประเมิน ดี  

   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 32 ระดับคะแนน    100 %  ผลการประเมิน ดี  
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  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 33 ระดับคะแนน    29 ครั้ง ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 34 ระดับคะแนน    3.82 %  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 35 ระดับคะแนน    100 %  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 36 ระดับคะแนน     93  ชิ้น  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 38 ระดับคะแนน    4 ชองทาง ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคะแนน     8 ขอ  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 40 ระดับคะแนน    95.65 %  ผลการประเมิน ดี  

  มา ตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 41 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 42 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 43 ระดับคะแนน    ปฏิบัติทุกขอ  ผลการประเมิน ดี  

  2. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช  เรียงตามลําดับดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 30 ระดับคะแนน    34.43 %  ผลการประเมิน พอใช  

  3. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับปรบัปรงุ เรียงตามลําดับดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 7 ระดับคะแนน    46.29 %  ผลการประเมิน ปรับปรุง  

  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 16 ระดับคะแนน    3.11 %  ผลการประเมิน ปรับปรุง 

  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 27 ระดับคะแนน    1 : 32  ผลการประเมิน ปรับปรุง 

  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 26 ระดับคะแนน    33.33   ผลการประเมิน ปรับปรุง   

  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 37 ระดับคะแนน    0.31 %  ผลการประเมิน ปรับปรุง  
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6.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. ดําเนินการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา 

 2. ดําเนินการจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

6.3 ส่ิงท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 1. ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  

การศึกษาอ่ืน ๆ  ในทองถ่ิน 

 2. การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

 3. การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

 4. เอกสาร คูมือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด รวมท้ังการปฏิรูปการเรียนรู และ

การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 5. การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 
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