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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.1  ประวัติและสภาพทั่วไปโดยยอ 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนถึงช้ัน ม .6 โดยมี

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนเจาของ  ซึ่งในวาระที่บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดกอต้ัง 70 ป บริษัทฯ มีความ

ประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทาหลวง ใหกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ทําการจัดต้ังเปนวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เพ่ือผลิตบุคลากร ดาน

อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงออกมาชวยพัฒนาประเทศสืบไป 

 

1.2  ขนาดและที่ต้ัง 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  ต้ังอยูที่หมูที่ 8 ถนนพัฒนพงษ  ตําบลบานครัว  อําเภอ

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

 

1.3   ปรัชญา 

  สรางผูนําทางเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 

 

1.4  วิสัยทัศน 

  เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม มุงมั่นผลิตนักศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานพรอมบริการ

สังคม 

 

1.5  พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 2 :  การบริการสังคม ชุมชน ทองถิ่น 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดมาตรฐานสากล 

 

1.6  เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 

เปาหมายที่ 1 :  นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค ตามมาตรฐานในระดับสากล 

เปาหมายที่ 2 : ชุมชนไดรับการบริการและพัฒนาดวยกลไกอาชีวศึกษาอยางทั่วถึงและมี 

ประสทิธิภาพ 

เปาหมายที่ 3 :  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

http://www.tl.ac.th/�
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2. หลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน / นักศึกษา ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

   -  สาขางานเครื่องมือกล 

   -   สาขางานแมพมิพพลาสติก  (ทวิภาคี) 

        สาขาวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

   - สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล(ทวิภาคี) 

  สาขาวิชาโลหะการ 

   - สาขางานเช่ือมโลหะ(ทวิภาคี) 

                สาขาวิชาไฟฟากาํลงั 

   - สาขางานไฟฟากาํลงั 

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

   - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

  สาขาวิชาพาณชิการ 

   -  สาขางานบัญชี 

   -  สาขางานการขาย 

   -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

   - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

                 - สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา  (จัดแผนการเรียนรวมกับเครือซิเมนตไทย) 

  สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต 

   - สาขางานเครื่องมือกล 

                  - สาขางานแมพมิพพลาสติก 

  สาขาวิชาไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องกลไฟฟา 

   -  สาขางานเครื่องมือวัด 

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    

   -  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

   -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชาการบัญชี 

   - สาขางานการบัญชี 

  สาขาวิชาการตลาด 

   - สาขางานการตลาด 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

 2.3  ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ)   

 เริ่มรับสมัครและเปดทําการเรียนการสอน  ต้ังแตปการศึกษา 1 / 2552  โดยวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต

ไทยอนุสรณ  รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จัดการเรียนการสอนดังน้ี 

             -  สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล  

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

             -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณทุกระดับช้ัน  รวมทั้งสิ้นใน

ปงบประมาณ 2555  มีจํานวน 2,172 คน  จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังน้ี 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  1,286  คน   คิดเปนรอยละ  59.20 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)       886 คน    คิดเปนรอยละ  40.80 

 

ขอมูลเกี่ยวกับครู – อาจารย  บุคลากร 

  1. ผูบริหาร  จํานวน    5 คน 

  2. ขาราชการพลเรือน จํานวน     -  คน  

  3. ครูประจํา  จํานวน  45  คน 

  4. พนักงานราชการ จํานวน   2  คน 

  5. ครูอัตราจาง     จํานวน  23  คน 

  6. ลูกจางประจํา  จํานวน  13 คน 

  7. ลูกจางช่ัวคราว จํานวน  28 คน 

   รวมทั้งสิ้น จํานวน           116 คน  

 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา) 

วิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด คือ 
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การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู อาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดยสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย 

(เปาประสงค) ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวช้ีวัดโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มกีารวางแผนออกแบบ

กิจกรรม โครงสราง เพ่ือนําการปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับ

ติดตาม 

การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด  

การตรวจสอบติดตาม มกีารวางระบบประเมนิตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศกึษามี

การจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน   มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานใน

แตละโครงการและรายงานผลตอที่ประชุม 

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง 

เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติ

การ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุง

ดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้ง 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา 4.33 

มาตรฐานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4.75 

มาตรฐานที่ 4  ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 5 

มาตรฐานที่ 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 3 

มาตรฐานที่ 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 5 

มาตรฐานที่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.5 

สรุป 4.48 
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4. จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 

 

  จุดเดน  

1. วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ต้ังอยูในชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ

จํานวนมาก มีการประสานงานกันเปนอยางดี สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดผลดีมาก 

2. มีมูลนิธิของบริษัทปูนซิเมนตไทย  ไดริเริ่มกอต้ังใหสามารถนําดอกผลมาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค

ทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณได 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอ อยูระดับดี

และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะชองผูสําเร็จการศึกษาในระดับดี 

4. ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานองคกรอ่ืนๆและชุมชนในการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ

ของสถานศึกษา 

5. ใหความรวมมือกับชุมชน  จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีตาง ๆ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมสม่ําเสมอ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในเรื่องการทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ทั้งภายในสถานศึกษา

และภายนอกสถานศึกษาใหมากขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีระบบการจัดเก็บที่เปน

หมวดหมู 

2. ความสะอาด  ความเปนระเบียบ ทั้งรอบ ๆ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

และพ้ืนที่ฝกงาน เชน ปาย นิเทศ ปายตารางการใชพ้ืนที่และหองเรียน 

3. ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออกกลางคันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

5.1 ควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการออกแบบการเรียนรู เพ่ือสรางนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 

5.2 ควรกําหนดแนวทางในการแกปญหาผูเรียนที่ออกกลางคัน 

5.3 จัดเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมที่นําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน 

5.4 จัดทําโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูและผูเรียน 
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ตอนที่1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

1.1   ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

  1.1.1  ประวัติของสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญ เปดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6  กอต้ังโดยบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดทําการสอนใหกับบุตร-ธิดาของพนักงานได

ศึกษาเทาน้ัน แตเน่ืองจากสภาวะการณตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่ชุมชนซึ่งต้ังอยูในบริเวณเขตที่ต้ังโรงงานปูนซิ

เมนตไทยทาหลวง มีการขยายตัวเปนพ้ืนที่อยูอาศัยมากขึ้น ดังน้ันในวาระที่บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดไดกอต้ังมา

ครบรอบ 70 ป ทางบริษัทฯ มีความประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทา

หลวง ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ใหกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเปน

วิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ และผลิตชางเทคนิคที่มีคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตอไป 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศจัดต้ังโรงเรียนที่ไดรับโอนน้ีเปนวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกองวิทยาลัย 

เทคนิค กรมอาชีวศึกษาโดยใหช่ือวา " วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ " ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2527 และ

ใหมีการ จัดการเรียนการสอน วันที่ 1 เมษายน 2527 เปนตนไป  ผูลงนามในประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ันคือ  นายขุนทอง  ภูผิวเดือน  และเพ่ือใหการบริหารงานของวิทยาลัยแหงน้ีบรรลุ

เปาหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดจึงไดมอบเงินจํานวน 8,000,000 บาท เพ่ือจดัต้ังเปน

มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ โดยใหใชดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิน้ี  เปนคาใชจายใน

การพัฒนาวิทยาลัย  และสวัสดิการ ครู-นักศึกษา 

พิธีมอบน้ีมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2527  ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการและใหถือวาในวันที่ 1 

เมษายน 2527 เปนวันสถาปนาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิ

เมนตไทยอนุสรณ เปดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 

          - สาขาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 

          - สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

          - สาขาชางไฟฟากาํลงั 

 

1.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 

ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีเน้ือที่ทั้งหมด  50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา  ต้ังอยู

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

036 – 331004  เว็บไซตวิทยาลัย  www.tl.ac.th  
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1.1.3 สภาพชมุชน เศรษฐกิจ สงัคม 

  วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ  ต้ังอยูในเขตเทศบาลทาลาน มีอาณาเขตติดตอกับเขต

การปกครองขางเคียงดังตอไปน้ี  คือ  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอหนองโดน  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอพระพุทธ

บาทและอําเภอเสาไห   ทศิใต ติดตอกบัอําเภอทาเรอื (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)   ทศิตะวันตก ติดตอกบัอําเภอดอน

พุด 

 ชุมชนที่อยูใกลวิทยาลัยฯ มีทั้งหนวยงานราชการและเอกชน คือ บานพักพนักงานบริษัทในเครือ 

SCG  หอพักนักศึกษา  บริษัท SCG  ธนาคารกรุงไทย สาขายอยทาลาน  รานสะดวกซื้อ 7-11 จํานวน 2 แหง  ตลาด 

Lotus จํานวน 1 แหง  วัดมวงนอย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบานครัว สํานักงานขนสงอําเภอบาน

หมอ จังหวัดสระบุรี (สรางโศก) เทศบาลทาลาน เทศบาลตําบลบานหมอ  เทศบาลตําบลตลาดนอย เทศบาลตําบล

บางโขมด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองขีดขิน องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก องคการบริหารสวนตําบลโคก

ใหญ หรเทพ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เปนตน ซึ่งสถานที่ตาง ๆ เหลาน้ี 

ทางวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการชุมชนในโครงการตาง ๆ เชน ศูนยซอมสรางฯ  จังหวัดเคลื่อนที่   

อําเภอยิ้ม  รวมดวยชวยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบําเพ็ญประโยชน  ซึ่งแตละชุมชนตางให

ความรวมมือเปนอยางดี 

 

1.1.4   งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 49,563,423 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที ่1.1 

ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2555 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร(เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,เงินวิทยฐานะ,คาจางลูกจางประจํา) 21,383,856 

2. งบดําเนินงาน  

2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาํป) 5,869,000 

2.2  คาสาธารณูปโภค 400,000 

3. คาเสื่อมราคา 4,327,857 

4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  

4.1 คาจัดการเรียนการสอน 8,884,200 

4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6,057,410 

5. งบรายจายอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)  

5.1  โครงการ Fix it Center 1,491,200 

5.2   สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 350,000 

5.3  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 

5.4  โครงการหารายไดระหวางเรียน 78,200 

5.5  โครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 681,700 

รวมงบดําเนินการทั้งสิน 49,563,423 
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1.2   สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของ

สถานศึกษามีดังน้ี 

1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ดังแสดงในตารางที ่1.2 ถึง

ตารางที ่1.5  

ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

 

ตารางที่ 1.3   จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภท

วิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน) 

 

-----  ไมมีการดําเนินการ  ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทยีบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.1 381 170   381 170 551 

ปวช.2 322 104   322 104 426 

ปวช.3 204 105   204 105 309 

รวมระดับ ปวช. 907 379   907 379 1286 

ปวส.1 342 129   342 129 471 

ปวส.2 284 131   284 131 415 

รวมระดับ ปวส. 626 260   626 260 886 

รวมทั้งหมด 1,533 639   1,533 639 2,172 
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

คศ
.1

 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝายบริหาร 5 5  -  - 5  -  - 4 1  -  -  - 3 2  - 

1.อุตสาหกรรม                               

    1.1 สาขาวิชาไฟฟา 12 6 1 5 10 2  - 2 10  -  -  - 5 1  - 

    1.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 10 9  - 1 9 1  - 6 4  - 1  - 8  -  - 

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

    1.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 9 6  - 3 9  -  - 2 7  - 2 1 2 1  - 

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

    1.6 สาขาโลหะการ 4 3  - 1 4  -  -  - 4  - 1 1 1  -  - 

    1.7 สาขาเทคนิคยานยนต 2 2  -  - 2  -  -  - 2  - 1  - 1  -  - 

2.พาณิชยกรรม                               

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

    2.2 สาขาวิชาบัญชี 4 2  - 2  - 4  - 1 3  -  - 1 1  -  - 

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

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ                               

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

4.พื้นฐาน                               

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

    4.2 สาขาสามัญสัมพันธ 13 6  - 7 3 10  - 1 12  - 2  - 4  -  - 

รวมท้ังหมด 77 50 2 25 53 24 1 21 55   8 4 32 6  - 
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

งานตามโครงสรางบริหารการศึกษา 
จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

หร
ือต

่ําก
วา

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว

า 
ป.

ตร
ี 

1. บริหารงานทั่วไป 4  -  - 4  - 4 1  - 1  - 2 

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

3. บัญชี 2  -  - 2  - 2  -  - 1  - 1 

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

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

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

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

8. แนะแนวอาชีพและจดัหางาน 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  - 

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

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

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

12. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1  -  - 1 1  -  -  -  -  - 1 

13. พัสดุ 2  -  - 2  - 2  -  - 2  -  - 

14. สวัสดิการพยาบาล 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  - 

15. พนักงานขับรถยนต 3  - 2 1 3  - 3  -  -  -  - 

16. พนักงานบริการ 13  - 9 4 11 2 10 2 1  -  - 

17. ประชาสมัพันธ 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  - 

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

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

20. บุคลากร 1  -  - 1  - 1  -  - 1  -  - 

รวมทั้งหมด 43  - 13 30 16 27 14 2 14  - 13 



11 
 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประสงค  อุบลวัตร 

1.3   ระบบโครงสรางการบริหาร  

เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการ

บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังน้ี (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายแผนงานและความ

รวมมือ 

   

ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายเอกชัย  นาคอราม 

งานวางแผนและงบประมาณ 

(นางสาวกชรัตน  แหวนทับทิม) 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

(นายวิศรุต  ไวโสภา) 

งานความรวมมือ 

(นายปรีชา  ทิมทอง) 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

(นางสาวญาณพัฒน  สงบจิต) 

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธรุกิจ 

(นายทํานอง   เสือพาดกร) 

งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

(นางนันทวัน  อุบลวัตร) 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

(นายชาตรี  เริงชัยภูมิ) 

งานปกครอง 

(นายมงคล  ผลพุด) 

งานครูที่ปรึกษา 

(นายสุทธิ  ชวงชัย) 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

(นายศิริพงศ  ชาลีนอย) 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 

(นายฉตัรชยั  สมพงศ) 

งานสวัสดิการนักเรียน นกัศกึษา 

(นายณัฐสุกานดา  ศิริแจม) 

ฝายวิชาการ 

นายเฉลิมชนม  เวทสรา

 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอน 

(นายรณชัย  กลางเอก) 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานวัดผลและประเมินผล 

(นายณรงค  องอาจ) 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(นายรัตนชัย  กองวงศ) 

งานสื่อการเรียนการสอน 

(นายวัฒนะ  ประเกาทนั) 

คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา ผูอาํนวยการวทิยาลยั 

นายวรชัย  ลิขิตายน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

(อดิศักด์ิ  ตรีพิษจักร) 

งานบุคลากร 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 

งานการเงิน 

(นางสภัชชา  เครื่องเทศ) 

งานบัญชี 

(นางรจิรา  ประสานพรรณ) 

งานพัสดุ 

(นายดํารง  สัพโส) 

งานอาคารสถานที่ 

(นายทรรศพนธ  ศิริแจม) 

งานทะเบียน 

(นายธีระชัย  เลิศนาวีพร) 

งานประชาสมัพันธ 

(นายฐเสฏฐ  เขาทอง) 
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1.4   เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบป

การศึกษา) 

ผลงานการประกวดสถานศึกษาระดับประเทศ ประจําป 2555 

1. โครงการ “สถานศึกษารวมใจ สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” ประจาํป 2555 

     ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ จัดโดย กรมการขนสงทางบกรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดําเนินโครงการโดย นายมงคล  ผลพุด 

 

ผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐของครู ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

1. นาย ณรงค องอาจ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณแมแรงรีโมท” 

2. นาย รัตนชัย กองวงศ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณแมแรงรีโมท” 

3. นาย โรมรัน ลาดเหลา ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณแมแรงรีโมท” 

4. นายปรีชา ทิมทอง ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

การประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะอิเล็กทรอนิกส”  

5. นายวีระศักด์ิ บุตรเถื่อน ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะอิเล็กทรอนิกส”  

6. ดร.แมนฤทธ์ิ บุญเย็น ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

การประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะอิเล็กทรอนิกส”  

 

ผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

1. นาย ธีรยุทธ สุมประดิษ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณรีโมท” 

2. นาย ชัยธวัช หลําแกว เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณรีโมท” 

3. นาย ศุภชัย เชษฐา เจา ของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณรีโมท” 

4. นาย สุเมฆ มีเอ่ียม เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณรีโมท” 
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5. นาย เกรียงศักด์ิ ศรีราชา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจาก

ขยะอิเล็กทรอนิกส” 

6. นาย จุลวัฒน ทองใบ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส” 

7. นาย จักรภัทร จําปาสุข เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจาก

ขยะอิเล็กทรอนิกส” 

8. นายปริญญา คนงาม เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส” 

9. นาย ทิตวัฒน ยอดมี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิง่ประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกทองแดงจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส” 

 

1.5   ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่ง

ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบดังน้ี 

 

 

 

ดาน 
จํานวนตัวบงช้ีตามเปาหมาย 

ทั้งหมด บรรลเุปาหมาย คิดเปนรอยละ 

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา 9 7 77.78 

มาตรฐานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 4 80 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 12 9 75 

มาตรฐานที่ 4  ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 1 1 100 

มาตรฐานที่ 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 2 0 0 

มาตรฐานที่ 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก 

4 4 100 

มาตรฐานที่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2 1 50 

สรุป 35 26 74.29 
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1.6   ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให

ความเห็นชอบดังน้ี 

ดาน ความสําเร็จตามเปาหมาย 

1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครู

และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

- ลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษาลง 10% 

- มาตรการสวมหมวกกันนอค นักเรียน-นักศึกษา

และบุคลากร รอยละ 98 

1.6.2 ความเสีย่งดานการทะเลาะวิวาท - จํานวนนักศึกษากอการทะเลาะวิวาทลดลง 20% 

1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด - ดําเนินการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดรายแรง 

100% 

1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การต้ังครรภกอน

วัยอันควร 

- การต้ังครรภของนักเรียน-นักศึกษาลดลงเปน 0 

1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม - ปญหาการพนันและมั่วสุมเปน 0 
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ตอนที่ 2 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣ 

 

2.1   ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

ปรัชญา 

 สรางผูนําทางเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 

 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม มุงมั่นผลิตนักศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานพรอมบริการ

สังคม 

 

พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 2 :  การบริการสังคม ชุมชน ทองถิ่น 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดมาตรฐานสากล 

 

เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 

เปาหมายที่ 1 :  นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม

มาตรฐานในระดับสากล 

เปาหมายที่ 2 : ชุมชนไดรับการบริการและพัฒนาดวยกลไกอาชีวศึกษาอยางทั่วถึงและมี

ประสทิธิภาพ 

เปาหมายที่ 3 :  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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2.2   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  - จํานวนผูเรียนที่รับไดตามเปาหมายที่

กําหนด 

- ผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

สังคม 

- ครมูโีอกาสพัฒนาตนเองทางดาน

วิชาการ 

-  สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของวิทยาลัยใหครบทุก

ประเภท และเปนปจจุบันสามารถคน

ขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใช

ประโยชนในงานเกี่ยวของได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมการ

พัฒนาความรู  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

วิชาชีพและเทคโนโลยีที่จําเปนใน

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

        

2 การพัฒนาผูเรียน - พัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

- ครูพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือสงเสริม

การเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  และ

การวิจัย 

  

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

- ผูเรียนเปนคนดีของสังคม 

- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ

ดี 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน

โครงงานทาง วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  

นวัตกรรมและงานวิจัย 

- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน 

- สนับสนุนสงเสริมใหครูและนักเรียน

นักศึกษาทุกแผนกวิชาจัดทํานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 100 

% 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  และ

การวิจัย 

      

5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก

ชุมชนและสังคม 

- บุคลากรมีสมรรถนะพรอมรับการ

เปลีย่นแปลงตาม พรบ. การอาชีวศึกษา 

- ผูเรียนทุกคนมีโอกาสใหบริการทุกภาค

สวนเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 

- จัดใหมีการบริการวิชาชีพ และสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

และจัดกิจกรรมหรือฝกทักษะวิชาชีพ

เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

ใหมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมการ

บรกิารวิชาชีพทีเ่หมาะสมตามความ

ตองการของชุมชน  สังคม  องคกร  

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

  

6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการ

เรียนรู   

- พัฒนาระบบ IT เพ่ือกระบวนการเรียน

การสอนและสํานักงาน 

- สนับสนุนใหครูใหแหลงการเรียนรู

ภายในและภายนอก เพ่ือใหผูเรียนได

เรียนรูจากสถานการณจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมการ

พัฒนาความรู  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

วิชาชีพและเทคโนโลยีที่จําเปนใน

การศึกษา 

      

7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ

การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบไม

นอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การประเมินตามจรรยาบรรมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2548 มากกวา        

 
รอยละ 90   
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

8 การสรางเครือขายความรวมมือใน

การจัดการศึกษา                                                                                                                                 

- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ

สถานศึกษา 

- สรางภูมิทัศนที่ดีในสถานศึกษาและ

ประหยัดการใชพลังงาน 

- สรางเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

- นักศึกษาไดฝกงานในสถาน

ประกอบการ ที่มีความพรอมดาน วัสดุ-

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ครูฝกที่มี

ความเช่ียวชาญ เฉพาะดานสงผลให

นักศึกษาไดรับความรู ทักษะและ

ประสบการณเพ่ิมมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  เสริมสราง

ภาวะผูนํา  และการจัดการความ

รวมมือบุคลากรภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

      

 

2.3   มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการ

ปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังน้ี 

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสาํเร็จ 

2.3.1 ความเสีย่งดานความปลอดภัย

ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษา 

1. ประชาสมัพันธ 

2. จดัทาํปายเตือนความปลอดภัยใน

โรงงานและอาคารเรยีน 

3. กําหนดมาตรการสวมหมวกกันน็อค 

100% 

4. ติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ิมเติมภายใน

วิทยาลัยฯ 

5. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

 

 

1. ลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา 

รอยละ 20 

2. นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค 

100% 
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ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสาํเร็จ 

2.3.2 ความเสีย่งดานการทะเลาะวิวาท 1. อบรมหนาเสาธง 

2. แตงต้ังฝายควบคุมดูแล 

3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. จํานวนนักศึกษากอเหตุ

ทะเลาะวิวาทลดลง 

2. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มี

จิตอาสา เปนคนดีของสังคมและ

อยูรวมกันอยางสงบสุข 

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 1. จัดโครงการฝกอบรม 

2. จัดโครงการกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 

3. อบรมหนาเสาธง 

4. สุมตรวจสารเสพติด 

5. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง 

6. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป 

7. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดปญหายาเสพติดรายแรง

ภายในวิทยาลัยใหเปนศูนย 

2. นักศึกษาไดรับการตรวจสาร

เสพติดครบ 100% 

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร 

1. อบรมหนาเสาธง 

2. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง 

3. จัดทําโครงการรวมกับสาธารณสุข

อําเภอหรือโรงพยาบาลในการใหความรู

นักเรียนนักศึกษา 

4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดปญหาการต้ังครรภใหเปน

ศูนย 

2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการ

มั่วสุม 

1. อบรมหนาเสาธง 

2. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง 

3. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ

ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 

1. ลดปญหาการพนันและมั่วสุมให

เปนศูนย 
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2.4   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) 

(รอบสามยังไมไดรับแจงผล) 

 

1.  จัดทําแผนระยะ 3-5 ป ที่มีความสมบูรณที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนและมีเปาหมายที่ชัดเจน 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดย

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย 

(เปาประสงค) ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวช้ีวัด

โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2.  พัฒนาบุคลากรในเรื่องการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมและ

การกระจายอํานาจ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา 

- โครงการพัฒนาองคกร (OD) 

- โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ 

ซึ่งมีครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และ

บุคคลภายนอกมีสวนรวม 

3.  มีการประชุมกรรมการที่ปรึกษาตามวาระและตามโอกาส

ตามความเหมาะสม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทุก

ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา

คุณภาพ ทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.  มีการกํากับติดตามผลการประเมิน ตามคูมือการประกัน

คุณภาพอยางตอเน่ือง พัฒนางานดวยกระบวนการ PDCA และนํา

ระบบ 5 ส. มาใชอยางจริงจัง 

- โครงการประกันคุณภาพภายในระดับแผนก 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในและการสรางเครื่องมือเพ่ือ

เก็บขอมูล” 

- โครงการกิจกรรม 5ส. 

5.  ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสถานประกอบการอยางตอเน่ืองตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเครือขายใน

การจัดการอาชีวศึกษา 

- โครงการปจฉิมนิเทศ 

- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

- โครงการอบรมการเขียนแผนการเรียนรู 

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอ

คุณภาพการสอนของผูสอน 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ 

 - โครงการลงนามความรวมมือ 

- โครงการสัมมนาครูฝก 

- โครงการประชุมผูปกครอง 

6.  การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบทวิภาคี เปนโครงการ Excellence Area 

- โครงการลงนามความรวมมือ 

- โครงการสัมมนาครูฝก 

 

7.  จัดทํา MOU กับสถานประกอบการที่เหลืออีก 11 แหง - โครงการลงนามความรวมมือ 

- โครงการสัมมนาครูฝก 

8.  ประสานสัมพันธกับสถานประกอบการ โดยจัดเปนคณะ

เยี่ยมเยือนตามโอกาสเชิญรวมปรึกษาหารืออยูเปนประจํา จัดระบบ

นิเทศการฝกงานอยางทั่วถึงและจริงจัง จัดใหมีการสัมมนา

คณะกรรมการนิเทศการฝกงานอยางนอยภาคเรียนละครั้ง 

- โครงการลงนามความรวมมือ 

- โครงการสัมมนาครูฝก 

 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (ป54)  

1.ควรนําสื่อ-งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐไปใชพัฒนาชุมชนใหมาก

ย่ิงขึ้น 

2.ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออกกลางคันอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3.สนับสนุนครูทําวิจัย ผลงานวิชาการและจัดหาโอกาสใหครู

และบุคลากรไดนําเสนอผลงานตอชุมชน 

4.จัดหาครูวิชาชีพ หรือครูประจําใหเพียงพอตอผูเรียน 

- โครงการพัฒนาครูผูสอน / และที่ปรึกษา

สิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

- โครงการประชุมผูปกครอง 

- พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตาม

หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

- จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เต็มตามศกัยภาพ 

- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่

เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

- จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยาง

ตอเน่ืองและมปีระสทิธิภาพ 

- สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนา

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  

สังคม  และประเทศชาติ 

- จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และ

เผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ 

 - โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  

สังคม  และประเทศชาติ 

2.5.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1. ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสถานประกอบการ อยางตอเน่ืองตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเครือขายใน

การจัดการอาชีวศึกษา 

2. ควรจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ การพัฒนา

แผนการสอนของครูแตละสาขาวิชา 

3. ควรจัดทําแผนนิเทศ กําหนดปฏิทินการนิเทศตอเน่ืองทุก

ภาคเรียน 

4. บันทึกสถิติขอมูลรายงานผลประเมินความพึงพอใจ

ผูใชบริการใหครบถวน ทะเบียนคุม ยอดเงินบริจาค ระดมทรัพยากร

จากภายนอก 

5. จัดทําแผนงานจัดสรรยอดวัสดุฝกใหชัดเจน 

6. กระบวนการรายงานหรือปฏิบัติงานควรใหครอบคลุม  

PDCA 

7. ควรจัดทําทะเบียนสิ่งประดิษฐของแตละแผนกวิชา 

8. ควรทําการประเมินระดับคุณภาพการจัดทําระบบ

สารสนเทศ 

9. ควรจัดเก็บขอมูลและบริการสารสนเทศใหครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

- โครงการประชุมสนทนากลุมเรื่องพัฒนา

ยุทธศาสตรการบริหารสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพ

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

- รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ

ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารใน

การผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน

สถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอก

ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1

 ความตระหนัก  

 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

สถานศึกษาไดช้ีแจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

แตละช้ันป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

 ความพยายาม  

สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ 

เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปใหมากที่สุด ดังน้ี 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา

และระบบการวัดและประเมนิผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระที่นักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ ปวช.  

4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบรูณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/ จัดทําใบความรู/ใบงาน 

6. ใหครูประเมินผลตามสภาพความจริง 

7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตางๆ ที่พบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน 

8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู

9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหครูที่ปรึกษาทุก

หองเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง เพ่ือใหครูที่

ปรึกษาไดพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามความเหมาะสม  

11. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเปน

ประจําทุกวัน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 95.12 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 – 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2

ความตระหนัก  

 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

สถานศึกษาวางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนใน 3 ดาน คือ 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ ที่สถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรือชุมชนมีตอคุณภาพของผูเรียน  

ความพยายาม  

1. งานวิจัยฯ เปนหัวหนาทีมทําแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและหนวยงานที่

รับผูเรียนเขาฝกงาน และบุคคลในชุมชน ที่มีตอ  

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค  

2. สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  

3. สมรรถนะวิชาชีพของผูเรียน โดยแบบประเมินมี  

Rating scale 1 –5  

2. งานวิจัยฯ ช้ีแจงวิธีการนําแบบประเมินมาแปลผล ดังน้ี 

 - แบงแบบประเมนิเปน 2 กลุม คือ  

1. กลุมสถานประกอบการและหนวยงานที่รับผูเรียนเขาฝกงาน  

2. กลุมบุคคลในชุมชน 

 - นําแบบประเมนิมาหาคาเฉลีย่ความพึงพอใจ 

 - กรอกขอมูลผลการประเมินลงในชองวางของแบบฟอรม 

 3. แผนกวิชาชีพรับแบบประเมินจากงานวิจัยฯ ไปใหสถานประกอบการและหนวยงานที่รับผูเรียน

เขาฝกงาน และบุคคลในชุมชน ประเมินผูเรียนที่อยูในสังกัดของแผนกวิชา 

 4. แผนกวิชาชีพนําแบบประเมินมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจแลว กรอกขอมูลผลการประเมินลงใน

ชองวางของแบบฟอรม 

 5. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

 6. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 7. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตามประเด็น 

(1) และมีผลตาม (5) 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3

ความตระหนัก  

 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สถานศึกษาไดวางแผนและประชุมครูแตละแผนกวิชา ในการกําหนดแนวทาง ในการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจัดทําแบบเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใชสําหรับประเมินผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 

ความพยายาม  

1. งานวัดผลฯ กําหนดเวลาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ แจงแผนกวิชาชีพ 

 2. งานวัดผลฯ กําหนดหลักการในการสรางเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แจงแผนกวิชาชีพ 

 3. แผนกวิชาชีพสรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ตามตัวอยางเครือ่งมอืฯ 

จากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ) 

 4. งานทะเบียนเตรียมขอมูลจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใหแผนก

วิชาชีพ 

 5. แผนกวิชาชีพดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

 7. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร หลักฐานที่

สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 8. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา และ

ผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 97.43 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 – 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4

ความตระหนัก  

  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชวีศกึษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติการประจําปการจัดการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากรทุก

คน ทุกฝายไดรับทราบ และรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่

จําเปนในการทํางานใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑที่ตองการ ซึ่งผลจากการประชุม วิทยาลัยฯมีโครงการ/ 

กิจกรรมเกิดขึ้น เชน โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบ (V-Net) โครงการทดลองทดสอบ Pre V-Net และได

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

1. แผนกวิชาชีพทําโครงการ กิจกรรม ที่ทําใหผูเรียนไดคะแนนจากการทดสอบ V-NET สูง เชน 

โครงการเตรียมพรอมกอนเขาทดสอบ V-NET โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูไดคะแนนทดสอบ V-NET สูง โครงการ

มอบทุนการศึกษาใหผูไดคะแนนทดสอบ V-NET สูง 

2. แผนกวิชาชีพดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม 

3. งานวัดผลฯ เตรียมขอมูลผูเรียน ช้ัน ปวช. 3 ตอไปน้ีใหแผนกวิชา 

 - ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ V-NET 

 - คะแนนผลการทดสอบ V-NET จาก สทศ. ของผูเรียน 

 - ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ V-NET ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

4. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

   5. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 6. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 67.63 ดีมาก 5 

รอยละ 65 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 55  - 64.99 ดี 4 

รอยละ 45 – 54.99 พอใช 3 

รอยละ 35 – 44.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 

ความตระหนัก  

  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชวีศกึษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

สถานศึกษาไดจัดครูผูสอน วิชาภาษาอังกฤษ สอนนักเรียนนักศึกษา ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในแตละช้ันป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  

ความพยายาม  

สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนในดานภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ และ

เปนกระบวนการ เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปใหมากที่สุด ดังน้ี 

1. จัดครูผูสอนที่มีความเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษมาดําเนินการเรียนการสอนใหกับนักเรียน

นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษใหนักเรียนและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพ่ือเปน

การพัฒนาภาษาอังกฤษ 

3. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกการใชภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและ

ทุกภาคเรียน 

4. ใหครูจัดทํา/จัดหา สื่อการเรียนการสอน ใบงานความรู  

5. ใหครูประเมินผลการเรียนตามสภาพความเปนจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 29.17 
ตองปรบัปรงุ

เรงดวน 
1 

รอยละ 65 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 55  - 64.99 ดี 4 

รอยละ 45 – 54.99 พอใช 3 

รอยละ 35 – 44.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6 

ความตระหนัก  

  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

สถานศึกษาไดกําหนดใหทางแผนกวิชา ดําเนินการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองแกแผนกวิชา ใหกับผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความพยายาม 

1. งานวัดผลฯ แจงกําหนดเวลาการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองแกแผนกวิชา 

 2. งานวัดผลฯ รับลงทะเบียนการทดสอบมาตรฐานอาชีพ แลวแจงใหแผนกวิชาชีพนําผูเรียนที่อยูใน

สังกัดแผนกวิชาเขาทดสอบ 

 3. แผนกวิชาชีพนําผูเรียนที่อยูในสังกัดแผนกวิชาเขาทดสอบมาตรฐานอาชีพ  

 4. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

 5. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 6. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 97.43 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.7

ความตระหนัก  

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

สถานศึกษาไดเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเก็บขอมูล

ต้ังแตแรกเขา 

ความพยายาม  

1. แผนกวิชาชีพทําโครงการ กิจกรรม ที่ทําใหผูเรียนที่อยูในสังกัดของแผนกวิชาเกิดความรู

ความเขาใจในการเรียนและไมออกกลางคัน 

 2. แผนกวิชาชีพดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม 

 3. งานทะเบียนเตรียมขอมูลผูเรียนตอไปน้ีใหแผนกวิชา 

 - จํานวนนักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 แรกเขาทั้งหมด (ณ เดือน มิถุนายน) หรือ

จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่รายงาน สอศ. เพ่ือจัดสรรงบประมาณตอหัว 

 - จํานวนนักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 ที่จบการศึกษา 

 - ขอมูลนักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 ที่ไมจบการศึกษาพรอมระบุสาเหตุ เชน 

ลาออก เสียชีวิต พนสภาพเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ เปนตน 

 4. แผนกวิชาชีพขอรับขอมูลผูเรียนที่อยูในสังกัดแผนกวิชาจากงานทะเบียน  

5. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

 6. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนํา

เอกสารหลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 7. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ป

การศึกษา และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

     ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 61.83 พอใช 3 

รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

 

 

 

 



32 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8

ความตระหนัก  

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

วิทยาลัยฯ  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนากําลัง คนใหมีสมรรถนะดานวิชาชีพจึงใหความสําคัญใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีคานิยมในการทํางาน  รักงานอาชีพตามสาขาที่ศึกษา 

ฝกฝนกิจนิสัยและวินัยในการทํางาน โดยกําหนดไวในปรัชญาของวิทยาลัยวา “สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสู

สังคม” ไดมีการวางแผนการการดําเนินงาน จัดการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคน ทุกฝายไดรับทราบ 

รวมกันคิดและระดมสมอง มีการกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑที่ตองการ ซึ่งผลจากการประชุม 

สถานศึกษามีโครงการ/ กิจกรรมเกิดขึ้น เชน โครงการพัฒนาบุคลากรการสอนในดานการวิเคราะหหลักสูตร

สถานศึกษาในแตละรายวิชา การจัดทําแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม การดําเนินงานโครงการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการและแหลงเรียนรูอ่ืน 

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา นอกจากน้ียังจัดใหมีระบบครูที่ปรึกษา 

ระบบแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน กิจกรรมหารายไดระหวางเรียนสนับสนุนใหผูเรียนจัดทําโครงการอาชีพตาม

สาขาที่เรียน โครงการศูนยบมเพาะ ประสานงานกับสถานประกอบการในการรับผูจบการศึกษาเขาสูอาชีพ 

ประสานงานกับสถานศึกษาระดับสูงเพ่ือสงตอนักศึกษาที่ตองการศึกษาตอใหตรงกับสาขาที่จัดการสอน เชน มหาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนตน 

ความพยายาม  

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดดําเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม ไดมีการ

ประเมินตนเองทุกปการศึกษา มีระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่เปนระบบ โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

รวมกับครูที่ปรึกษาและสาขาวิชา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

รอยละ 82 ดีมาก 5 

รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 5 

รอยละ 70 - 79.99 ดี 4 

รอยละ 60 – 69.99 พอใช 3 

รอยละ 50 – 59.99 ตองปรบัปรงุ 2 

ตํ่ากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.9 

ความตระหนัก  

 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยฯ  ไดวางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการไดงานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียน หรือศึกษาตอเพ่ือเก็บเปนฐานขอมูลไวสําหรับขยายผลในการนําขอมูล

ไปใชประโยชนในงานอ่ืน ๆ ตอไป 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ  ไดปฏิบัติงานตามแผนโดยงานทวิภาคีและงานแนะแนวดําเนินการสํารวจขอมูลของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ โดยจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งใหเจาของสถานประกอบการหรือ

หัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนาสถานศึกษา หรือผูรับบริการ เปนผูประเมินและสงขอมูลกลับมาทางวิทยาลัยฯ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 

ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

-ดีมาก 80 ขึ้นไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรับปรุง 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 95.12 5 (ดีมาก) 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ

คุณภาพของผูเรียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 5 (ดีมาก) 

3. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

-ดีมาก 80 ขึ้นไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60 - 69.99 

-ตองปรับปรุง 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 97.43 5 (ดีมาก) 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก 65 ขึ้นไป 

-ดี 55-64.99 

-พอใช 45-54.99 

-ตองปรับปรุง 35-44.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

รอยละ 67.63 5 (ดีมาก) 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก 65 ขึ้นไป 

-ดี 55-64.99 

-พอใช 45-54.99 

-ตองปรับปรุง 35-44.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

รอยละ 29.17 
1 (ตองปรับปรุง

เรงดวน) 

6. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก 80 ขึ้นไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรับปรุง 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 97.43 5 (ดีมาก) 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

-ดีมาก 80 ขึ้นไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรับปรุง 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 61.83 3 (พอใช) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

-ดีมาก 80 ขึ้นไป 

-ดี 70-79.99 

-พอใช 60-69.99 

-ตองปรับปรุง 50-59.99 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 82 5 (ดีมาก) 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรือ

สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 4.33 

 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1  

 ตัวบงชี้  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 

 จุดที่ตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงชี้  1.5, 1.7 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม

อาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

ความตระหนัก  

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบ หรอืประชาคมชาเซียน 

ทางสถานศึกษาไดมีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ของแตละแผนกวิชา และ

ไดมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดทดลองใชหลักสูตร และมีการ

ประเมินหฃักสูตรที่ได โดยนําผลจากการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1-4 ไมเกิน 3 ปไปใช 

อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 

ความพยายาม  

1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ รวมกับแผนกวิชาชีพ ใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกําหนด

รายวิชาใหมหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเน้ือหาสาระ โดยรวมกับ สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 2. แผนกวิชาชีพดําเนินการ ใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังตอไปน้ี 

(1) สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

(2) พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) ทดลองใชหลักสูตร 

(4) ประเมินหลักสูตร 

(5) นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (1) –(4)ไมเกิน 3 ป ไปใช  อยางนอยรอย

ละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 3. แผนกวิชาชีพเก็บขอมูลหลักฐาน 

 4. แผนกวิชาชีพนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 5. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทําเพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบติั 

 () 

1) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  

2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

3) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร  

4) สถานศึกษามีการมีการประเมินหลักสูตร  

5) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป

ไปใช อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
- 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

(2) (3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

(2) (3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

(2) และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

ความพยายาม  

กําหนดใหครูทุกคนตองสงแผนการสอนในทุกวิชา ทุก ๆ ภาคเรียน โดยมีการตรวจติดตามอยางตอ

ตอเน่ืองและมีการรายงานผล ตลอดจนมีการจัดทําบันทึกการสอน และประเมินผลทุกรายวิชา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดบั 

คะแนน 

การปฏิบัต ิ

 () 
ผลประเมิน 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

5  ดีมาก 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

4  ดี 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

3  พอใช 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง

ดังกลาว รอยละ 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

2  ตองปรับปรุง 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

1  
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น(1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธี

สอนที่หลากหลาย สนับสนุนใหใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการที่

แตงต้ังขึ้น และมีนโยบายใหนําผลจากการสอน การนิเทศ บันทึกหลังการสอน ไปทําวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ความพยายาม  

แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู  ใหครูสงบันทึกหลังการสอนทุกภาคเรียน  กําหนดใหครู

ทําวิจัยปการศึกษาละ 1 เรื่อง และนําเสนอรายงานการวิจัยในรายวิชาที่สอน  เปนตน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชา

ที่สอน 

 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการ

สอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ

ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเรียน

ทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน ใหผูเรียนมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม  

1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ รวมกับ แผนกวิชาชีพและแผนกวิชาสามัญสัมพันธดําเนินการใหครูทุกคน

วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยางมีคุณภาพ  

 2. แผนกวิชาดําเนินการใหครูทุกคนที่สังกัดในแผนกวิชาวัดและประเมินผล ดังตอไปน้ี 

(1)กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนจัดการเรียนการสอน 

ทุกรายวิชาที่สอน 

(2)วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ทุกรายวิชาที่สอน 

(3) ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน 

(4) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ทุกรายวิชาที่สอน 

(5) นําผลจากกการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 3. แผนกวิชาเก็บขอมูลหลักฐาน 

 4. แผนกวิชานําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 5. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทําเพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ให

ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน   
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน  

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวิชาที่สอน 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน  

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา

ฝกงานตามหลักสูตรมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียน

ในสถานประกอบการ หนวยงานมีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน มีการสัมมนา

การฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

ความพยายาม  

1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ แผนกวิชาชีพดําเนินการใหมีการฝกงานอยางมีคุณภาพ  

 2. แผนกวิชาชีพดําเนินการจัดการฝกงานของผูเรียนที่อยูในสังกัดแผนกวิชา ดังตอไปน้ี 

(1)คัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือ

สัมพันธกับสาขางาน 

(2) ปฐมนิเทศผูเรียนกอนฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน 

(3) นิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน 

(4)วัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน 

(5) สัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่

เกี่ยวของเขารวมสัมมนา 

 3. แผนกวิชาเก็บขอมูลหลักฐาน 

 4. แผนกวิชานําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสาร

หลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 5. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา

ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน   
 

2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน  

3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน  

4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน  

5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (4) 4 (ดี) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) และมีผล (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) และมีผล (5) 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

5 ขอ 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

5 ขอ 5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน -ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

5 ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 4.80 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

 ตัวบงชี้  2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

 จุดที่ตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงชี้  2.1 

  

 



46 
 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี

การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายในการต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาโดยออกคําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มาประกาศใชกอนการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา โดยดําเนินการ

ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในกลุมตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ

บริหารการศึกษาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการ

ประเมินความพึงพอใจเพ่ือนําผลมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยดวย 

2. วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณไดวิทยาลัยฯความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  แตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา มี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  จัดทําประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานตลอดจน

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ    

2) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

3) สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน   
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น(1)  ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน 

พันธกิจ ทิศทาง และนโยบายของวิทยาลัย  โดยมีการกํากับดูแล โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  ทั้งน้ีใน

การประชุมไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ ของวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา มีการประกาศใชแผน ดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

มีการจัดทํารายงานตามแผนปฎิบัติการประจําปทุกปเสนอตอสาธารณชนใหรับทราบดวย 

ความพยายาม  

ประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  

และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ

ครูและบุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจําป  

4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฎิบัติการประจําป  

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) 

(4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) 

และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ 

(3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนตัวแทนนักเรียนนักศึกษา รวมกัน เพ่ือ

วางแผนในการปฏิบัติงาน กําหนดแผนงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธ ใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงาน ของสถานศึกษา ไดขอสรุปและนําผลสรุปเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา   

ความพยายาม 

 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณจึงไดจัดโครงการเชน โครงการรวมดวยชวยประชาชน

โครงการ Fixit center    โครงการ 108 อาชีพ    โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  มีการจัดประชุมผูปกครอง 

สถานประกอบการ คณะกรรมการตาง ๆ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
มีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง 

รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีโครงการประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน   โครงการสัมมนาครูฝกในสถาน

ประกอบการ  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน ชุมชน อบต. จังหวัด 

อศจ.  เปนตน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง   

3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาค

เรยีนละ 1 ครั้ง 
 

4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 5 ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.5

ความตระหนัก  

  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดแบงสวนงานออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ทางดานระบบเครือขาย 

เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ โดยมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเครือขาย จัดทําโครงการ

พัฒนาระบบเครือขาย เพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยฯ ใหสามารถเช่ือมโยงเครือขายดวยสายนํา

สัญญาณ และไรสายเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งวิทยาลัยฯ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ( Server) และเครื่อง

คอมพิวเตอรลูกขาย เพ่ือใหบริการตอนักเรียนนักศึกษาที่หองบริการอินเทอรเน็ต ศูนยวิทยบริการ รวมไปถึงเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน  สวนอีกดานหน่ึงคือการพัฒนาขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใชในการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ จัดทําเว็บไซตวิทยาลัยเพ่ือเปนการนําเสนอขอมูล และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร และ

คนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ดานสถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน ขอมูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ ไดนํา

ขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ อยูในหมวด ขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการเรียน 

การตรวจสอบผลการเรียน ไดนําเสนอไวในสวนของขอมูลการศึกษา สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใชใน

วิทยาลยัฯ ประกอบไปดวย ระบบ ศธ. 02 (STD2011) เปนระบบการจัดการขอมูลนักเรียนนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยได

นํามาใชบริหารจัดการในงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลการศึกษา และงานแนะแนว

อาชีพและจัดหางาน  อีกระบบที่ใชในการการบริหารจัดการขอมูลคือระบบ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(RMS2007) ซึ่งมีระบบยอย ๆ ภายในคือ ระบบบริหารงานบุคลากร( RPMS2007) ระบบบริหารจัดการนักเรียน

นักศึกษา(RSMS2007) และระบบงานสารบรรณ(RSLB2007) ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาน้ีไดนําฐานขอมูลที่ได

จากระบบ ศธ.02 (STD2011) มานําเขาสูระบบ RMS2007 ซึ่งการเขาถึงขอมูลในระบบ RMS2007 สามารถเขาถงึได

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ มีการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตทั้งผานสายนําสัญญาณ 

และไรสาย ครอบคลุมพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ จึงสะดวกตอการเขาถึงขอมูล 

ความพยายาม  

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดจัดทําเว็บไซตวิทยาลัยเพื่อเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐาน

ตาง ๆ และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เปน

ศูนยกลางในการติดตอส่ือสาร และคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ 

สังคม เว็บไซตของวิทยาลัยฯไดทําการเชื่อมโยงขอมูลเขากับเว็บไซตของ จังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th ขอมูล

 

0 ดาน

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ขอมูลนักเรียน นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ ไดนํา

ขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ อยูในหมวด ขอมูลพื้นฐาน 8 ประการ ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการเรียน การ

ตรวจสอบผลการเรียน ไดนําเสนอไวในสวนของขอมูลการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน

และเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 
 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  

3) สถานศึกษาดําเนินการให ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
- 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น 4 ขอ 
ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.6

ความตระหนัก  

  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมวางแผน

จัดประชุมระดมสมองในทุกสวนงานเพ่ือคนหาสาเหตุและกําหนดมาตรการในการแกปญหาความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน และ

กําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงในแตละปการศึกษา จากน้ันดําเนินงานตามแผน มีการประชุมแจงแผนงานให

บุคลากรทุกสวนงานดําเนินการ และจัดทําสถิติผลการดําเนินงานแตละภาคเรียน รายงานตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือนําไปวิเคราะหหาแนวทางการลดความเสี่ยงดานตางๆอยางตอเน่ือง 

 

ความพยายาม  

1. งานกิจกรรมฯ เปนหัวหนาทีมในการประสานงานให 

(1) วิทยาลัยฯ มี การวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน 

ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน และผูปกครอง โดย 

 - งานอาคารฯ วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เชน 

แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการอยูเวรยาม การปองกันอัคคีภัย การปองกันโจรภัย การเขาออก

สถานศึกษา 

 - แผนกวิชาชีพวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เชน 

แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในแผนกวิชา (เกี่ยวกับการมี 1. ปายแสดงคํา 

เตือนความปลอดภัย 2. ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัย 3. ปายแสดงขั้นตอนการ

ใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 4. สถานที่และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 5. อุปกรณปฐมพยาบาล 

เบ้ืองตนประจําพ้ืนที่นอกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา 6. บันทึกการตรวจสภาพและ

บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 8. ขอมูลสถิติหรือการเกิด 

อุบติัเหตุ) 

 - งานปกครอง วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดาน การทะเลาะวิวาท เชน 

โครงการลดความขัดแยงดวยสันติ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเปนผูเจรจาไกลเกลี่ยใหเกิดสันติ โครงการปองกัน

การทะเลาะวิวาท 

 - งานปกครอง วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด เชน โครงการ

สงครูและนักเรียนนักศึกษาเปนแกนนําเฝาระวังสิ่งเสพติดในสถานศึกษา  

- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งเสพ

ติด เชน โครงการตรวจสารเสพติดเพ่ือหานักศึกษาติดสารเสพติดเขารับการบําบัด 

 - งานกิจกรรมฯ วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดาน สังคม เชน แผนงาน 

โครงการ เฝาระวังเหตุการณดานชูสาวและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โครงการสงนักเรียนนักศึกษาเขาอบรมดาน

เพศศกึษาและโรคเอดส 
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 - งานปกครอง วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดาน การพนันและการมั่วสุม 

เชน แผนงาน โครงการเฝาระวังการเลนการพนันและมั่วสุมในสถานศึกษา 

 - งานครูที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงดาน การพนันและการมั่ว

สุม เชน แผนงาน โครงการเฝาระวังการเลนการพนันและมั่วสุมนอกสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่อยูในความ

ดูแลของครูที่ปรึกษา 

 ( 2) วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดย 

 - ผูรับผิดชอบ แผนงาน โครงการ ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 - ผูรับผิดชอบ แผนงาน โครงการ ทํารายงานการดําเนินงานเสนอตอสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 

โครงการ จากน้ันมอบรายงานใหประธานกรรมการ 

 - ประธานกรรมการติดตามใหผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ สงรายงาน 

(3) วิทยาลัยฯมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม แผนงาน โครงการ โดย 

 - กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ)รางวิธีการประเมินผลการดําเนินงานตาม 

แผนงาน โครงการ และผูรับผิดชอบเสนอสถานศึกษาเพ่ือออกคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินการประเมนิผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อผูรับผิดชอบประเมินผลแลวใหทํารายงานแจงสถานศึกษา แลวนํารายงานมอบ

ประธานกรรมการ(เพ่ือใหมีขอมูลจัดทํารายงาน) 

(4) วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง โดย 

 - กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) นําผลการประเมินมาวิเคราะหแลวแจง

สถานศึกษาทราบถึงประเด็นที่ควรนําไปใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 - กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) ติดตามการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา 

 2. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) เก็บขอมูลหลักฐาน 

 3. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) นําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัว

บงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสารหลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 4. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี ปการศึกษา และผูจัดทํา

เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงที่สําคัญอยางนอย 5 

ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด ดานสังคม ดานการพนัน

และการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

 

2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ  

4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  

5) สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยางนอย 3 ดาน  
 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 

ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) 

และ (3) 

พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และ (2) 

ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7

ความตระหนัก  

  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

วิทยาลัยฯ จัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียนมีการแตงต้ังครูที่ปรึกษามีระบบเครือขาย

ผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียน กลุมเสี่ยงและสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศ 

ความพยายาม  

1. งานครูที่ปรึกษาเปนหัวหนาทีมในการประสานงานให 

 (1) งานแนะแนวฯ ดําเนินการปฐมนิเทศผูเรียน 

(2) งานครูที่ปรึกษาดําเนินการใหสถานศึกษาออกคําสั่งแตงต้ังครูที่ปรึกษาและกําหนดใหครูที่

ปรึกษาพบผูเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

(3) งานครูที่ปรึกษารวมกับครูที่ปรึกษากําหนดระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน 

เชน การสงแจงพฤติกรรมที่มีปญหาของผูเรียนใหผูปกครองทราบ (ไมเขาแถวเคารพธงชาติ ไมเขาเรียน ติดเกมส) ทาง

ไปรษณียบัตรหรือโทรศัพท การรับฟงปญหาของผูเรียนจากผูปกครอง การหารือรวมกันระหวางครูที่ปรึกษากับ

ผูปกครองเมื่อผูเรียนมีปญหา 

(4) งานแนะแนวฯ เปนหัวหนาทีมในการทําแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก

ผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 

(5) งานครูที่ปรึกษาแจงใหครูที่ปรึกษาดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงที่อยูในความรับผิดชอบและสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศ 

 2. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) เก็บขอมูลหลักฐาน 

 3. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) นําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงาน

ตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสารหลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 4. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี ปการศึกษา และ

ผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน  

2) สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง   

3) สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน  

4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย รอยละ 10 

ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 
 

5) สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเส่ียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.8

ความตระหนัก  

  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ  และมีการจัดประชุมเพ่ือสรางความ

เขาใจกับบุคลากรทุกคนทุกฝายไดรับทราบ และรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะ

พัฒนาผลการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู    ใหมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ  ซึ่งผลจากการประชุม สถานศึกษามี

โครงการ / กิจกรรมเกิดขึ้น เชน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่การจัดภูมิทัศน  การสนับสนุน  อนุมัติงบประมาณใน

การจัดหาสื่อ  อุปกรณ หองเรียนหองปฏิบัติการ  ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     

เปนตน  มกีารประเมนิความพึงพอใจโดยใชแบบประเมนิมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) 1.5 และมีการนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

ความพยายาม  

1. งานอาคารสถานที่เปนหัวหนาทีมในการประสานงานให 

(1) วิทยาลัยฯมี แผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวน 

รวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน โดย 

 - งานอาคารสถานที่จัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ที่ไมอยูในการดูแลของแผนกวิชาและงานวิทยบริการและหองสมุด โดยการมีสวน

รวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชาจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของแผนกวิชาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน โดยการมีสวน 

รวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 - งานวิทยบริการและหองสมุดจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนของศูนยวิทยบริการและการใชอาคารศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน 

 ( 2) วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดย 

 - ผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงาน โครงการ ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ เสนอตอสถานศึกษาเมื่อ

สิ้นสุดแผนงาน โครงการ จากน้ันเก็บไวเปนหลักฐาน 

(3) วิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช

อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝาย 

ในสถานศึกษา และผูเรียน โดย 

 - งานวิจัยฯ เปนหัวหนาทีมทําแบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ โรง
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ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยแบบประเมินมี Rating scale 1 –5 จากน้ันมอบใหงานอาคารสถานที่ แผนกวิชาชีพ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ และงานวิทยบริการและหองสมุด 

 - งานอาคารสถานที่ ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนประเมินความ

พึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ ที่ไมอยูในการดูแลของแผนก

วิชาและงานวิทยบริการและหองสมุด จากน้ันนําแบบประเมินมาแปลผล 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชา ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนประเมิน

ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของแผนกวิชาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน จากน้ันนําแบบประเมินมาแปลผล 

 - งานวิทยบริการและหองสมุด ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน

ประเมินความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของศูนยวิทยบริการและการใชอาคารศูนย 

วิทยบริการ จากน้ันนําแบบประเมินมาแปลผล 

(4) วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ โดย 

 - งานอาคารสถานที่ แผนกวิชาทุกแผนกวิชา และงานวิทยบริการและหองสมุด นําผลการประเมิน

มาวิเคราะห เมื่อพบประเด็นที่ผูประเมินพึงพอใจนอยที่สุดใหดําเนินการแกไขประเด็นน้ัน (ดังน้ันตองประเมินความพึง

พอใจกอนสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ เมื่อพบประเด็นที่ผูประเมินพึงพอใจนอยที่สุดใหดําเนินการ

แกไขประเด็นน้ันกอนสิ้นสุดแผนงาน โครงการ) 

 - งานอาคารสถานที่ แผนกวิชาทุกแผนกวิชา และงานวิทยบริการและหองสมุด จัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการแจงสถานศึกษา แลวเก็บไวเปนหลักฐาน 

 2. งานอาคารสถานที่มอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่แจงสถานศึกษาแลว 

และหลักฐานตาง ๆ ในการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา ใหงานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 3. แผนกวิชาทุกแผนกวิชา และงานวิทยบริการและหองสมุดเก็บขอมูลหลักฐาน 

 4. แผนกวิชาทุกแผนกวิชา และงานวิทยบริการและหองสมุดน าขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํา

รายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสารหลักฐานที่ส าคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก  

5. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา 

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพ แวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 

2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ

ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 

4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00  

5) สถานศึกษามีการนําผลการปรับปรุง การบริหารจัดการ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.9 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยฯมีการจัดหาการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอรสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใช

แบบประเมนิมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑ - ๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ความพยายาม  

1. งานพัสดุเปนหัวหนาทีมในการประสานงานให 

(1) วิทยาลัยฯมี แผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรโดย 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชาจัดทําแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 

 ( 2) วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ โดย 

 - ผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงาน โครงการ ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 - ผูรับผิดชอบ แผนงาน โครงการ ทํารายงานการดําเนินงานเสนอตอสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 

โครงการ จากน้ันเก็บไวเปนหลักฐาน 

(3) วิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน โดย 

 - งานวิจัยฯ เปนหัวหนาทีมทําแบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียนที่มีตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยแบบประเมินมี Rating scale 1 –5 

จากน้ันมอบใหแผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ  - แผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ดําเนินการ

ใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร จากน้ันนําแบบประเมินมาแปลผล 

(4) วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ โดย 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชา นําผลการประเมินมาวิเคราะห เมื่อพบประเด็นที่ผูประเมินพึงพอใจนอย

ที่สุดใหดําเนินการแกไขประเด็นน้ัน (ดังน้ันตองประเมินความพึงพอใจกอนสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ 

เมื่อพบประเด็นที่ผูประเมินพึงพอใจนอยที่สุดใหดําเนินการแกไขประเด็นน้ันกอนสิ้นสุดแผนงาน โครงการ) 

- แผนกวิชาทุกแผนกวิชา จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการแจงสถานศึกษา 

แลวเก็บไวเปนหลักฐาน 

 2. แผนกวิชาทุกแผนกวิชาเก็บขอมูลหลักฐาน 

 3. แผนกวิชาทุกแผนกวิชานําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงานตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนํา

เอกสารหลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 4. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี แผนกวิชา ปการศึกษา  

และผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  

2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ

คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00 - 

5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.10

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยฯ  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร ในดานการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน โดยสรางระบบ การมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน เพ่ือ

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหบุคลากร ทุกฝายรูและตระหนักในภารกิจและบทบาทหนาที่ ของตนเองและ

สถานศึกษา ประกอบดวยหนาที่และการบริหารงานของสถานศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรใน

สถานศึกษาหนาที่ของงานและแผนกวิชา นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสมและ สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดาน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75  
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัย 

หรืองานสรางสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 
 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปล่ียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 5 

 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณ

ยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอย

กวารอยละ 5 

 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.11

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

วิทยาลัยฯมีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การ

สงเสริมสนับสนุนใหคร ูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ความพยายาม  

1. งานวางแผนฯ เปนหัวหนาทีมในการประสานงานให 

(1) วิทยาลัยฯมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอย

ละ 10 ของงบดําเนินการ โดย 

 - งานวางแผนฯ ตรวจสอบงบดําเนินการ จากน้ันบันทึกแจงกรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี  

- งานวางแผนฯ จัดสรรงบประมาณเปนคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

ใหทุกแผนกวิชารวมแลวไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชา ตรวจสอบคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่

ใชจายจริง จากน้ันบันทึกแจงกรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี 

(2) วิทยาลัยฯมีรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไม

นอยกวารอยละ 25 โดย 

 - แผนกวิชาทุกแผนกวิชา ตรวจสอบรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ

จัดการเรียนการสอน จากน้ันบันทึกแจงกรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี  

(3) วิทยาลัยฯมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ โดย 

 - งานวางแผนฯ จัดสรรงบประมาณเปนคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ใหงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ  

 - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตรวจสอบคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนที่ใชจายจริง จากน้ันบันทึกแจงกรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี 

(4) วิทยาลัยฯมีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ โดย 

 - งานวางแผนฯ จัดสรรงบประมาณในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา 

รอยละ 5 ของงบดําเนินการ  
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 - งานวิจัยฯ ตรวจสอบคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ใชจายจริงจากน้ันบันทึกแจง

กรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี  

(5) วิทยาลัยฯมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก และ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ โดย 

 - งานวางแผนฯ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝง

จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ  

 - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตรวจสอบคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน

การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ที่ใชจายจริง จากน้ัน 

บันทึกแจงกรรมการที่จัดทํารายงานตัวบงช้ี 

 2. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) เก็บขอมูลหลักฐาน  

3. กรรมการ (ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ) นําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาจัดทํารายงาน

ตัวบงช้ี ในทายรายงานใหนําเอกสารหลักฐานที่สําคัญเย็บแนบไว รวมเปนภาคผนวก 

 4. ขอมูลหลักฐานที่เปนเอกสาร ใหเย็บเปนเลม โดยพิมพปก ระบุช่ือตัวบงช้ี ปการศึกษา และ

ผูจัดทํา เพ่ือสะดวกในการคนหาและจัดเก็บ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 

10 ของงบดําเนินการ 
 

2) สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไม

นอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 
 

3) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 1 ของงบดําเนินการ 
 

4) สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด

แสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของ

งบดําเนินการ 

 

5) สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง

ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.12

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย ทั้งใน

ประเทศและ หรอืตางประเทศ 

วิทยาลัยฯ ไดสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ไดแกแผนกวิชาตางๆ เพ่ือแสวงหาความ

รวมมือกับองคกร หนวยงานในชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการบริษัทหางรานตางๆ ในหลายๆ ชองทาง ทั้งการให

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและองคกรตางๆ ขณะเดียวกันก็ไดสรางความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ไดเห็น

ความสําคัญของการจัดการศึกษา และขอความรวมมือในการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษา

ใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป วิทยาลัย ฯจัดใหมีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน 

โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาโครงการ

ความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา โครงการเชิญผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปญญาทองถิ่นใน

การพัฒนาผูเรียน การระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เปนตน 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีการระดมทุนจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการศึกษา จากคณะครูของวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ รานสหการของวิทยาลัยฯ และเชิญวิทยากรในทองถิ่น 

สถานประกอบการมาใหความรูแกบุคลากรในสถานศึกษาครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการลงนามความรวมมือ

กับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา  โครงการสัมมนาครูฝก  โครงการมอบทุนการศึกษา เปนตน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 
 

2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา

งานทีเ่ปดสอน 

- 

3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มีสวน

รวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 
 

4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ  เพ่ือ

สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 รายการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพ่ือการ

ปรับปรุง 

 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณาพในการจัดทําแผนการ

จัดการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (5) 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

ปฎิบัติ (1) - (5) 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ 4 (ดี) 

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความ

เสี่ยง 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบขอมูล

ผูเรียน 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

รอยละ 61.83 3 (พอใช) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี

หองเรียน หองปฏิบัติ โรงฝกงาน ศูนย

วิทยบริการ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ 4 (ดี) 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน

และงบประมาณ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย

ท้ังในประเทศและหรอืตางประเทศ 

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ 3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ 

ปฎิบัติ 4 ขอ 4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 4.75 

 

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 

 จุดที่ตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงชี้   3.5, 3.9, 3.12 

  

 

 



72 
 

มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน  

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิทยาลัยฯ มนีโยบายมอบหมายใหงานและสาขางาน จัดทําโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพให

สอดคลองกับความตองการของชุมชน องคกร หรือหนวยงานภายนอกตลอดจนวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา 

ตลอดจนผูบริหาร ครู เจาหนาที่ไดใชความรูทางดานวิชาชีพใหเปนประโยชนตอสังคม   โดยประชุมเตรียมการทําความ

เขาใจ กับผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา ที่ออกใหบริการวิชาการและวิชาชีพ   ครู เจาหนาที่ นักเรียน

นักศึกษา มีสวนรวมในการลงพ้ืนที่ใหบริการกับชุมชน หนวยงานภายนอก ตลอดจนโรงเรียนและวิทยาลัยอ่ืนๆ  และมี

การสรุปผลรายงานโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหวิทยาลัย  ฯ รับทราบ และนําผลไปปรับปรุงการทํางานใน

ครั้งตอ ๆ ไป 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  โครงการรวมดวยชวย

ประชาชนในเทศกาลปใหม สงกรานต  โครงการสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  โครงการออกบริการวิชาการและ

วิชาชีพ เปนตน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป  

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 

เขารวมโครงการ กิจกรรม 
 

4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม

โครงการ กิจกรรม 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51-5.00 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี ้

 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมนิ 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฎิบัติ  5 ขอ 5 (ดีมาก) 

 

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

 ตัวบงชี้   4.1 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

 ตัวบงชี้   - 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

 สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน  

ตลอดจนมีการเผยแพร 

  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1

 ความตระหนัก   

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  

ของผูเรยีน 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ใหมี

รายวิชา โครงงาน/โครงการทางวิชาชีพ สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือใหนักเรียน 

นักศึกษาใหเปนนักคิด นักประดิษฐ โดยอาศัยความรูทางดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปน

พ้ืนฐาน ผนวกเขากับกระบวนการวิจัย ในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอ

สังคมสวนรวมและประเทศชาติ จึงไดมีการวางแผนจัดการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคน  ทุกฝายได

รับทราบ และรวมกันคิดกําหนดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือนําไปสูการประกวดหรือที่ไดนําไปใชประโยชน ใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ตามเกณฑ  

 ความพยายาม   

ซึ่งผลจากการประชุม สถานศึกษามีโครงการที่เกิดขึ้น  เชน  จัดทําโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  หรือ

สิ่งประดิษฐ  โครงงานวิทยาศาสตร มีการสงผลงานสิ่งประดิษฐเขาประกวดในระดับอศจ. และระดับภาค  เขารวม

แสดงผลงานสิ่งประดิษฐนักเรียน-นักศึกษาในงานนิทรรศการวิชาการตาง ๆ  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ

ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดบัปวส.2 จัดทําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉล่ีย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน  

: 1 ชิ้น และระดับปวส.2 จํานวน 2น : 1 ชิ้น 

- 

3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ไมนอยกวา

รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
 

4) สถานศึกษาไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25ของจํานวน

ผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ5 ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 4 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  4  ขอ 
ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2

 ความตระหนัก   

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยคร ู

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดกําหนดเปนนโยบาย  การจัดทําผลงานที่เปนนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่นําไปใชประโยชน  ตลอดจนการกํากับ  ติดตาม  วัดประเมินผล การ

เสริมกําลังใจอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

ความพยายาม   

ครูมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ปการศึกษาละ 1 เรื่อง และนําไปใช

ประโยชนในการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
- 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 
 

3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
- 

4) สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

5) สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ใน

ระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

- 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 2 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  2  ขอ 
ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี ้

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

 ตัวบงชี้   5.1 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

ตัวบงชี ้ 5.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี ้         เกณฑการตัดสนิ       ผลสมัฤทธิข์อง 

       การดําเนนิงาน 

     ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 

โครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย ของผูเรียน 

 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 

ขอ 

 

ปฏิบัติ 4 ขอ 
4 (ดี) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฏิบัติ 2 ขอ 2 (ตองปรบัปรุง) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 3 
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มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะ

ธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนะธรรม 

วิทยาลัยฯมีการบริหารจัดการเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาผูเรียนดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน  มีการประชาสัมพันธโครงการมีการดําเนินงานและเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐานการดําเนินงาน  มีการออกแบบเครื่องมือสําหรับประเมินผล  มีการดําเนินการประเมินผลและสรุปผล

การประเมนิ  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผล  มีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนงานการทํางาน

ครั้งตอไป 

ความพยายาม  

ดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย  คานิยมความเปนไทย การอนุรักษและสืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรม   คณะกรรมการองคการวิชาชีพเปนผูนํานักเรียน-นักศึกษา    ทํากิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

เขาแถวตอนเชา จัดกิจกรรมวันพอและวันแมแหงชาติ ไดรวมมือกับชุมชนสืบสานประเพณีเชน  ตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงเน่ืองในวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติ แหเทียนจํานําพรรษา ที่วัดบางขวัญ โครงการไหวครู เปนตน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม 
 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษา

ในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51-5.00 

 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2 

ความตระหนัก  

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาผูเรียนดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน  มีการประชาสัมพันธโครงการมีการดําเนินงานและเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐานการดําเนินงาน  มีการออกแบบเครื่องมือสําหรับประเมินผล  มีการดําเนินการประเมินผลและสรุปผล

การประเมนิ  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผล  มีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนงานการทํางาน

ครั้งตอไป 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการสอดแทรกกิจกรรมในวันตาง ๆ ใหเปนการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไปในตัว เชน ปลอยปลาในวันพอ, วันแมแหงชาติ  กิจกรรมปลูกตนไมใน

วันสําคัญ ๆ ตาง ๆ  การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ เปนตน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 5 

โครงการ กิจกรรม 
 

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  
 

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูก

จิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 
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ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.3 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ 

วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาผูเรียนดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป   

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ จึงไดจัดใหมีโครงการกีฬาสีในทุก ๆ ปการศึกษา  มีการต้ังชมรมกีฬาและนันทนาการ มี

อุปกรณการกีฬาใหสามารถยืมไปเลนในชวงเวลาวางเพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีการจัดทําสนาม

กีฬาประเภทตาง ๆ รองรับกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการดวย 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม  

2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ  

3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน

การกีฬาและนันทนาการ 
 

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดย

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษา ในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.4 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยาลัยฯ  มีการสรางความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหแกครูและบุคลากร 

ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ   โดยเริ่มจากการวางนโยบายในการจัดการเรียนรูจากแผนการเรียนรู

รายวิชาใหบูรณาการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพราะสามารถนําไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

ความพยายาม  

จากนโยบายดังกลาวในทุก ๆ ภาคเรียน ครูจึงไดมีการจัดทําแผนการเรียนรูโดยบูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุก ๆ วิชา  มีการอบรมตอนเขาแถวในตอนเชาใหนักเรียนมีจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี

การประเมินผลความพึงพอใจในรายวิชาน้ัน ๆ ดวย 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจใหแกครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน 
 

2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
 

3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  

4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยการ

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 

 

5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ) 5 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบติัตาม

ประเด็น  5  ขอ 
ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ ดีมาก 5 

ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ ดี 4 

ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ พอใช 3 

ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ ตองปรบัปรงุ 2 

ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี ้

 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการกีฬาและนันทนาการ 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ดีมาก ปฎิบัติ  5 ขอ 

-ดี ปฎิบัติ  4 ขอ 

-พอใช  ปฎิบัติ  3 ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ  2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ  1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย)  

 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

 ทุกตัวบงชี ้ 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

- 
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มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการ

ประเมินการใชในการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 

ความตระหนัก  

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับผูเรียน ครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา อยางตอเน่ือง  โดยมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดานประกันคุณภาพ เริ่มจากแผนพัฒนา

สถานศึกษาซึ่งสอด คลองกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ ศึกษา โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น  และมีการประชุมช้ีแจง นโยบายดังกลาวรวมทั้งแตงต้ังคําสั่งมอบหมาย หนาที่คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของ วิทยาลัยฯ เพ่ือใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง และเปนไปใน

แนวทางเดียวกันซึ่งจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา   สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานและจัดอบรมสัมมนาใหความรู

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและสนับสนุนโครงการที่เอ้ืออํานวยใหเกิดความรูความเขาใจ

และการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   สนับสนุนใหมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธความรูดานงานประกัน

คุณภาพตลอดทุกภาคการศึกษา 

ความพยายาม  

มีการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูดานการประกันคุณภาพ การติดปายประชาสัมพันธอัต

ลักษณ เอกลักษณ และปรัชญาของวิทยาลัยฯ ในบริเวณตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ  ประชาสัมพันธความรูงานประกัน

คุณภาพผานทาง Web site จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภาย นอกแจกจายใหกับบุคลากรและผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในแจกจายใหกับบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ปลูกฝงจิตสํานึกดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ไดมีการประชาสัมพันธใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมหนาเสาธง ทุกวันจันทรและเนนยํ้าเรื่องการประกันคุณภาพทุก

ครั้งที่มีการประชุมของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนมีโครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักเรียน นักศึกษา 

ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รวมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานดวย 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

 () 

1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคชน 

 

2) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

3) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

5) สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 

(1) (2) (3) (4) และ 

(5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ 

(4)  

ดี 4 

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

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ตองปรับปรุง 2 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

ความตระหนัก  

 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  

วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ทุกปการศึกษา เพ่ือเปนการวางนโยบายในการ

ผลักดันกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง มีการนํารายงานผลแตละ

โครงการมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น เพ่ือใหผลการดําเนินงานออกมาใหบรรลุเปาหมายมากที่สุด 

ความพยายาม  

นําผลจากการประเมินภายในโดยตนสังกัด และประเมินภายนอกมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ออกมาเปนโครงการตาง ๆ เพ่ือสนองตัวบงช้ีในแตละมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
จํานวนตัวบงชี้ตามระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1-1.9 7  1  1  

มาตรฐานที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.1-2.5 4 1     

มาตรฐานที่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.1-3.12 9 3     

มาตรฐานที่ 4 ตัวบงช้ีที่ 4.1 1      

มาตรฐานที่ 5 ตัวบงช้ีที่ 5.1-5.2  1  1   

มาตรฐานที่ 6 ตัวบงช้ีที่ 6.1-6.4 4      

มาตรฐานที่ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 1      

รวม 26 5 2 1 1  

 

 

ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑการตัดสิน 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได เงื่อนไข ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

26 ตัวบงชี้ ดี 4 

30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยู

ในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

ดีมาก 5 

24 – 29 ตัวบงชี้ ดี 4 

18 – 23 ตัวบงชี้ พอใช 3 

12 – 17 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง 2 

ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธ์ิของ

การดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน

คุณภาพใน 
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5) 

-ดี ปฎิบัติ (1) - (4) 

-พอใช  ปฎิบัติ (1) - (3) 

-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)  

 

ปฎิบัติ (1) - (5) 

 

 

5 (ดีมาก) 

2.  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด

ในระดับ 5 คะแนน ดมีาก 

-ดีมาก 30-35 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ไดท่ีอยูใน

เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน 

-ดี  24-29 ตัวบงชี้ 

-พอใช  18-23 ตัวบงชี้ 

-ตองปรับปรุง 12-17 ตัวบงชี้ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 ตัวบงชี้ 

26 ตัวบงชี ้ 4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 4.5 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย)  

 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

 ตัวบงชี้  7.1 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

ตัวบงชี ้7.2 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน  

 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.33 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 3 พอใช 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.5 ดี 

เฉลี่ย 4.48 ดี 

 

สรุปผลการประเมิน   

  ดีมาก         ดี       พอใช       ควรปรับปรุง     ตองปรบัปรงุ 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

♣♣♣♣♣♣♣ 
 

4.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 สรุปไดดังน้ี 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ทีดํ่าเนินการไดในระดับดีมาก

  มาตรฐานที่  1 ตัวบงช้ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9  

 เรียงตามลําดับดังนี ้

มาตรฐานที่ 2 ตัวบงช้ี 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

มาตรฐานที ่3 ตัวบงช้ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 

มาตรฐานที ่4 ตัวบงช้ี 4.1 

มาตรฐานที ่6 ตัวบงช้ี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

มาตรฐานที ่7 ตัวบงช้ี 7.1 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ทีดํ่าเนินการไดในระดับตองปรับปรุง

มาตรฐานที ่5  ตัวบงช้ี 5.2 

 เรียงตามลําดับดังนี ้

4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ทีดํ่าเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน

มาตรฐานที ่1  ตัวบงช้ี 1.5 

 เรียงตามลําดับดังนี ้

 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

  เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 

4.2.1 ควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการออกแบบการเรียนรู เพ่ือสรางนวัตกรรมในการพัฒนา

ผูเรียน 

4.2.2 ควรจัดแสดงผลงานหรือจัดประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค  งานวิจัยของครูและ

นักเรียนนักศึกษา เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น 

4.2.3 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาและครูไดมีการนําผลงานของตนเองสงเขาประกวดใน

ระดับตาง ๆ หรือนําไปใชประโยชนไดในหลายๆ ภาคสวน 

4.2.4 จัดโครงการ/กิจกรรมที่นําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียนใหมากขึ้น 

4.2.5 ควรสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น 
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4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆใน

ทองถิ่น 

 4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  

 4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
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