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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
 

ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (รหัสสถานศึกษา 14100024) 
ที่ตั้ง : เลขที่  94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000 
   เบอร์โทรศัพท์ : 0-3533-5694  , 0-3533-5277  โทรสาร 0-3533-5873  ต่อ 100 
   Website  www.atcc.ac.th   
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  /ส านักงานการศึกษา       

เอกชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
         สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

อาณาเขต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ  11  ไร่เศษ  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อ   จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อ   จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ   จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อ   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 3. ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม  

การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ประมาณ 11ไร่ 3งาน 64 ตารางวา  ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2521 หลักสูตรกรมอาชีวศึกษาโดยมี นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา  
เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เดิมชื่อ “ โรงเรียนพณิชยการอยุธยา ”  ต่อมาได้เปิด
สอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในปี 2533 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการ
อยุธยา ”  และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา   
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ค าขวัญ 

ปญฺญา นราน  รตน  
 

ปัญญาเป็นเครื่องประดับของนรชน 

 ปรัชญา 

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

วิสัยทัศน์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 3 ปี 
1. นางสาวสมจิตร    ศิริเสนา ประธาน/ผู้รับใบอนุญาต 23 มิ.ย.55 – 22 มิ.ย.58 
2. พ.ต.ท.สงวนศักดิ์  พัชรวิชญ์  กรรมการ/ผู้จัดการ “-------------” 
3. นายอดิศักดิ์     สงค์ประเสริฐ กรรมการ/ผู้อ านวยการ “-------------” 
4. รศ.วันชัย   จันทรวงศ ์ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ “-------------” 
5. ดร.เติมชัย  ธรรมลักษมี กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ “-------------” 
6. นางพิมล    ปัญญาทรง กรรมการ/ผู้แทนครู “-------------” 
7. นายณัฐพร  บรรชรรัตน์ กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง “-------------” 
8. นายนิพนธ์  ล าเจียก กรรมการ “-------------” 
9. นายกิตติพงษ์  ภาคกาย กรรมการ “-------------” 
10. นายนพพร     ละออเอ่ียม กรรมการ “-------------” 
11. นายสรวรรธ    ศิริเสนา  กรรมการ “-------------” 
12. นางรัชรินทร์   สงค์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ “-------------” 
  

  5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา 
โทรศัพท ์    035-335873               
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก       สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่  13  ธันวาคม  2521 
 

  5.3  ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา 
โทรศัพท ์    035-335873              .   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก       สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่  5  มีนาคม  2523 
 

5.4  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล นายอดิศักดิ์  สงค์ประเสริฐ 
โทรศัพท ์ 0818483266    E- mail  panichnok@Live.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท          สาขา   การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  วันที่  6  พฤษภาคม  2540 

 
 
 
 

mailto:panichnok@Live.com
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555) 

 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

1 
 

1 
 

 
1 
 

  
1 

  

ผู้อ านวยการ 1 1  1   1   

ครู 129 119 10 125 4 1 8 116 4 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
10   3 7   4 6 

บุคลากร
สนับสนุน 

         

รวม 141 121 10 130 11 1 10 120 10 
 
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                   งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานธุรการ 

 
 
 

 
 
 



5 

 

 

จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

 

สาขาวิชาสามัญ/พื้นฐาน 
 

 

23 คน 
 

23  
 

 

 

23 
 

 
 
 

 
 

23  
 

 

 

สาขาวิชาเลขานุการ 
 

 

6 คน 
 

6  
 

 

 

6 
 

 
 
 

 
 

6  
 

 

 

สาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

 

5 คน 
 

4  
 

1  
 

5 
 

 
 
 

 
 

4  
 

1 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 

 
 

10 คน 
9 คน 
17 คน 
7 คน 

 
 

10 
9 
16 
7 

 

 
 

10 
9 
16 
7 

  

 
 

1 
1 
3 
 

 
 

9 
8 
13 
7 

 
 

 
 
1 
7 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

9 คน 
9 คน 
11 คน 

 
9 
9 
11 

 

 
9 
9 
11 

   

 
9 
8 
11 

 
 
1 
11 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานธุรการ 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   
(ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555) 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ ทวิภาค ี ปกติ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 967 - 857 - 628 - 2,452 - 

ปวช. 600 - 517 - 628 - 1,745 - 

ปวส. 367 - 340 - - - 707 - 

ปวช. แยกตามประเภทวิชา               

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 275 - 184 - 239 - 698 - 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 325 - 333 - 389 - 1,047 - 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม         

- ประเภทวิชาคหกรรม         

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม         

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

        

รวม 600 - 517 - 628 - 1,745 - 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา         

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 135 - 110 - - - 245 - 

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 232 - 230 - - - 462 - 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม         

- ประเภทวิชาคหกรรม         

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม         

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

        

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

        

รวม 367 - 340 - - - 707 - 

 

หมายเหตุ     

 ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 สถานศึกษา,ผู้บริหาร,ครู 
  - รางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดีเด่น   โครงการใสสะอาดพอเพียง เพ่ือพ่อสู่

สถานศึกษาและชุมชนบุคลากร 

-รางวัลเกียรติบัตรรับรอง    โครงการ 2012 Intensive Training Program For 
JTAT Teachers  

  -รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี   
ประเภทบุคคล  

 

 นักเรียน/นักศึกษา  
1. ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่ 2   ได้รับ

รางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  2  (ระดับประเทศ) 
2.โครงการ “คนดีศรีแผ่นดิน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล คนดีศรี

แผ่นดิน 
3.วงดนตรีสตริง   ได้รับรางวัล ชมเชย  ประเภททีม สาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
  4. B-Boy ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภททีม สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. Cover Dance  ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภททีม สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6.วาดภาพ ระดับ ม.4-ม.6ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภททีม สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์/งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชน จ.สิงห์บุรี  ได้รับ
รางวัลชมเชย 

8.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียน
เอกชน  ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 

9. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
พงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี  

10. แข่งขันHonda Scoopy I Marketing Contest#5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภททีม กระทรวงศึกษาร่วมกับบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 
  11.โครงการงานโคมไฟ Handmade สร้างรายได้สู่ชุมชน   ได้รับรางวัลหนังสือ
ชมเชย 

12.โครงการสอนน้องเขียนแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาก้าวทันสู่อาเซียน ได้รับรางวัล
หนังสือชมเชย 

13. แข่งขันวิชาเทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
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14.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
15.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
16.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
17.โครงคริสต์มาสและปีใหม่  ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย 
18.การตั้งชื่อภาพประทับใจพร้อมค าบรรยาย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง 
19.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
20.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
21.ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
22.โครงการแข่งรถประหยัดพลังงาน(Eco car)  ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน 

Eco Challenge 2012-13   โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ประเภททีม ATCC 1   วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และ ประเภททีม ATCC 2 วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
อยุธยา 
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9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  

ค าขวัญ 

ปญฺญานราน รตน  

ปัญญาเป็นเครื่องประดับของนรชน 

ปรัชญา 

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

วิสัยทัศน์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณภาพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและ 
มาตรฐานสากล 

2.  ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และท านุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต  บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ของ 

บุคลากรและวิทยาลัยฯ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 
 5.  จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร  ชุมชน  สังคม  

     สู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย มีมาตรฐานต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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8.  วิทยาลัยฯมีระบบตรวจสอบและติดตามตามหลักมาตรฐานสากล 
 9.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์  

 1.  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้อง   กับตลาดแรงงานและมาตรฐานสากล 
 2.  ปลูกฝังค่านิยมของสังคมแห่งความเป็นไทย 
 3.  จัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 4.  จดัให้มีสวัสดิการและขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5.  จัดระบบการจ้างและก าหนดเงินเดือน  ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  งานวิชาการ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  พัฒนาถ่ายทอด 

องค์ความรู้สู่ชุมชน 
 7.  จัดให้มีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยนวัตกรรม  (RIN) 
 8.  ขยายการท าความร่วมมือกับชุมชน  สังคม  ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 9.  ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 10.จัดระบบดูแลอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 11.พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 12.เร่งรัดส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ที่พึงประสงค์ให้เกิดค่านิยม 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา  เพื่อเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนชั้นน าของประเทศสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  ต้องการให้เยาวชนของ
ชาติ  เป็นคนเก่ง  คนดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ตอนที่ 2  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 
1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

 

  1.2  วิสัยทัศน์     

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  ให้เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

 

  1.3 เอกลักษณ์ 

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

  1.4. อัตลักษณ์ 

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

พันธกิจ 

 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณภาพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและ 
     มาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และท านุบ ารุง  
    ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 3.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต  บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ของ 

บุคลากรและวิทยาลัยฯ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 
 5.  จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร  ชุมชน  สังคม  

     สู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย มีมาตรฐานต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

8.  วิทยาลัยฯมีระบบตรวจสอบและติดตามตามหลักมาตรฐานสากล 
 9.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์  

 1.  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้อง   กับตลาดแรงงานและมาตรฐานสากล 
 2.  ปลูกฝังค่านิยมของสังคมแห่งความเป็นไทย 
 3.  จัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 4.  จัดให้มีสวัสดิการและขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5.  จัดระบบการจ้างและก าหนดเงินเดือน  ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  งานวิชาการ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  พัฒนาถ่ายทอด 
     องค์ความรู้สู่ชุมชน 
 7.  จัดให้มีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยนวัตกรรม  (RIN) 
 8.  ขยายการท าความร่วมมือกับชุมชน  สังคม  ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
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3. รายงานด้านงบประมาณ 
 

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- รายไดเ้งินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าหนังสือ) 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

- เงินอุดหนุนรายหัว(กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีน) 

- ค่าเทอมนักศึกษา(เงินกู้ ปวช.) 

- ค่าเทอมนักศึกษา(เงินกู้ ปวส.) 

- ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ(นักศึกษาเงินกู้) 

- รายได้คา่เทอม(ปวช.) 

- รายได้คา่เทอม(ปวส.) 

- รายได้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ 

- รายได้คา่สหการ 

- รายได้คา่เช่าสถานท่ี  

- รายได้คา่เทอม(นักศึกษาภาคพิเศษ) 

- ดอกเบี้ยรับ 

- รายได้อื่นๆ 

8,261,635.22 

1,739,200.00 

500,020.00 

 

1,956,600.00 
 

1,032,650.00 

 

390,876.00 

1,266,069.00 

910,885.00 

4,875,799.92 

3,280,827.00 

8,471,181.58 

1,508,225.00 

1,823,848.00 

814,155.00 

2,764.20 

705,586.49 

- เงินเดือนคร ู

- เงินเดือนบุคลากรอื่น 

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 

 

- งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 

- งบจัดหา / พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สื่อการสอน วัสดุฝึก(ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน) 

- งบจัดหา / พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สื่อการสอน วัสดุฝึก(ส าหรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ) 

- งบในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรยีนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- งบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- งบพัฒนาบุคลากร 

- ค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

11,989,475.49 

1,072,213.00 

77,000.00 

 

710,236.50 
 

2,048,559.20 

 

146,412.00 

 

344,265.00 

 

 

442,500.00 

 

504,481.00 

1,982,376.85 

100,080.21 
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

 

รวมรับ 37,540,322.41 รวมจ่าย 19,271,214.25  

 

4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เมื่อวันที่  29-30 กรกฎาคม,1 สิงหาคม 2554 

ข้อเสนอแนะ 

      1.  ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์เชิงรุก มีการก ากับติดตาม
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     2.  ควรมีการจัดท าโครงการที่สะท้อนถึง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานมีก าก าหนด
วัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จแนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบกับการติดตามเป็นระบบเพ่ือให้งาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

     3.  ควรเร่งรัดพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้
เพ่ิมและสอดแทรกความรู้การสอนเชิงวิจัย การ 
บูรณาการให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและท าให้
วิทยาลัยก้าวสู่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

1. วิทยาลัย  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปี
การศึกษา 2555- 2559 

 

2. ใช้เทคโนโลยีกับการติดตาม
เป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

3. จัดการเรียนการสอนให้ 
นักเรียนมีผลงานจ านวน
ตามตัวบ่งชี้สอดแทรก
ความรู้การสอนเชิงวิจัย 

 

 

 

 
1. มีการประเมินแผน
อย่างเป็นระบบ และมี
ส่วนร่วม 

 

2.การติดตามงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

 

3.งานวิจัยหรือผลของ
โครงงานการจัดการเรียน
การสอนเกิดผลตาม
มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
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4.  ควรจัดระบบการบริหารจัดการที่บุคลากรทุก
คนได้มีส่วนร่วม มีการก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานติดตามผลลัพธ์ของการท างานของ
บุคลากรในวิทยาลัย และควรเร่งรัดให้มีการ
พัฒนาให้บุคลากรได้มีความคิดริเริ่มและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

     5.  ควรก าหนดต าแหน่ง  (Positioning) ตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ตามที่วิทยาลัย
ต้องการและจะเป็นจุดเด่นเฉพาะด้าน 

4.   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
ท างาน และพัฒนาบุคลากร
ในทุกด้าน 

 

 

5.   วิทยาลัยมีจุดเด่นในแต่ละ
สาขาวิชาเป็นจุดเด่นเฉพาะ
ด้านเพื่อผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่เรียนดี  
ประพฤติเด่น เป็นกีฬา 
พัฒนาสังคม 

4.การท างานมีส่วนร่วม
มากขึ้น บุคลากรท างาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

5.วิทยาลัยมีจุดเด่นที่
ชัดเจน 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

เมื่อวันที่  12-14 กันยายน 2554 

ข้อเสนอแนะ 

     1.  ควรท าร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์  เพ่ือหาทางช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
จบตามเกณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

     2.เอกสารการประเมินการด าเนินการให้ตรง
กับตัวชี้วัดทั้ง 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 

 

     3.ควรสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน
เป็นPDCA ทุกโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝ่ายวิชาการพัฒนาการเรียน
การสอน 

 

2. ตั้งหน่วยงานประกัน
คุณภาพโดยตรง 

 

3. วิทยาลัยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปี
การศึกษา 2555- 2559ใช้
เทคโนโลยีกับการติดตาม
เป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์  มากข้ึน 

 

2.มีการวางแผนท างาน
ตามกรอบของการ
ประเมินคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดเอกสารการ
ประเมินการต่างมีข้อมูลที่
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 

3.มีการติดตามงานที่เป็น
ระบบ 
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 4.  ควรปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศในด้าน
เอกสารหลักฐานในการด าเนินการกิจกรรม
โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 5.  รูปแบบในการจัดท าแผนงานโครงการควร
ยึดแบบที่เป็นสากล 

 
 

     6.การเก็บชิ้นงาน  โครงการ  งานวิจัย  ที่
มอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าให้เป็น
ระบบและแยกสาขาวิชาให้ชัดเจน แบ่งเป็นระคับ
ให้ชัดเจนควรให้ครูทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.  ตั้งส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแลระบบ
บริหารจัดการของวิทยาลัย 

5.  วิทยาลัย  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปีการศึกษา 
2555- 2559โดยยึดหลัก
มาตรฐานสากล 

6.  ใช้ระบบสารสนเทศในการ
จัดเก็บชิ้นงาน  โครงการ  
งานวิจัย  พัฒนาบุคลากรเรื่อง
งานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และ
ก าหนดว่าครูทุกคนต้อง
ท างานวิจัยปีละ 1 เล่ม 

 

4.สารสนเทศติดตามงาน
ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ระบบ 

5.การจัดท าแผนงาน
โครงการยึดแบบต้นสังกัด
ที่เป็นสากล 
 

6.การจัดเก็บงานเป็น
ระบบ บุคลากรมีการ
พัฒนา และมีผลงานวิจัย
ตามท่ีก าหนด 
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ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

 
มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยให้ฝุายวิชาการจัดท า
โครงการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 และมอบหมายแต่ละแผนกด าเนินการให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตามผลการเรียนของนักเรียน  
คศามพยายาม 
 สถานศึกษามีหลักฐานการด าเนินการเก็บและติดตามผลการเรียนของนักเรียน จากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และการรายงานผลให้แผนกและฝุายวิชาการทราบ  
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.74 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 

หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/บัญชี 
1 63 11 52 40 76.92 
2 58 2 56 54 96.43 
3 55 4 51 40 78.43 

พณิชยการ/ 
การขาย 

1 40 14 26 14 53.85 
2 36 4 32 22 68.75 
3 43 0 43 36 83.72 

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 185 38 147 105 71.43 
2 211 18 193 160 82.90 
3 238 26 212 170 80.19 
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หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

พณิชยการ/
ภาษาต่างประเทศ 

1 37 9 28 18 64.29 
2 28 0 28 24 85.71 
3 53 1 52 46 88.46 

รศม  ปศช.พาณนชยกรรม 1,047 127 920 729 79.24 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างอุตสาหกรรม/
ช่างกลโรงงาน 

1 70 25 45 35 77.78 
2 37 8 29 24 82.76 
3 69 9 60 48 80.00 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างอุตสาหกรรม/
ช่างไฟฟูา 

1 45 6 39 33 84.62 
2 38 3 35 28 80.00 
3 43 5 38 29 76.32 

ช่างอุตสาหกรรม/
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

1 44 6 38 32 84.21 
2 17 0 17 17 100.00 
3 32 2 30 27 90.00 

ช่างอุตสาหกรรม/
ช่างยนต์ 

1 116 27 89 53 59.55 
2 92 12 80 68 85.00 
3 95 5 90 75 83.33 

รศม  ปศช.อุตสาหกรรม 698 108 590 469 79.49 
รศม  ปศช. 1,745 235 1,510 1,198 79.34 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 
1 84 3 81 81 100.00 
2 49 6 43 43 100.00 

การตลาด 
1 26 4 22 20 90.91 
2 27 1 26 26 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 112 8 104 103 99.04 
2 125 14 111 110 99.10 

ภาษาต่างประเทศ 
1 0 0 0 0 0.00 
2 7 0 7 7 100.00 

รศม ปศส.บรนหารธุรกนจ 430 36 394 390 98.98 
ปศส.เนทคโนโลยี

สารสนเนทึ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 12 0 12 12 100.00 
2 23 0 23 23 100.00 

รศม ปศส.เนทคโนโลยีสารสนเนทึ 35 0 35 35 100.00 
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หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

ปศส. 
อุตสาหกรรม 

ช่าง 
เทคนิคการผลิต 

1 54 3 51 47 92.16 
2 40 0 40 40 100.00 

ช่าง 
ไฟฟูาก าลัง 

1 27 2 25 24 96.00 
2 18 0 18 18 100.00 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1 20 1 19 18 94.74 
2 19 1 18 18 100.00 

ช่าง 
เทคนิคยานยนต์ 

1 34 6 28 20 71.43 
2 33 2 31 30 96.77 

รศม ปศส.อุตสาหกรรม 245 15 230 215 93.48 
รศม  ปศส. 710 51 659 640 97.12 

ภาพรศมสถานึกกาา 2,455 286 2,169 1,838 84.74 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
1.  ข้อมูลจากงานทะเบียน 
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 มีแผนในการจัดท าเครื่องมือ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง มีการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน จากฝุายวิชาการ รวมทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน 
คศามพยายาม 
 สถานศึกษามีการส่งแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เช่น สถานประกอบที่ส่งนักเรียนไปฝึกงาน และชุมชน 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว สถานประกอบการและบุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 
 

มีการ
ประเนมนน
คศามพกา
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัศอย่าา 
สร้าา

เนครื่อามือ
เนพื่อเนก็บ
ข้อมูล  

จ านศนที่ตอบกลับ 
 

จ านศนขอาสถาน
ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ
ประเนมนนคศามพกาพอใจ

เนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

1 85 5 70 5 ร้อยละ 82.3 ร้อยละ 100 
รศม 90 75 ร้อยละ 83.33 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 สถานศึกษาได้มีการประชุม และจัดท าโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้แต่ละสาขาวิชาไปจัด
สอบให้กับนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับ  
คศามพยายาม 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาชาวิชา จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนในชั้นปี
สุดท้าย ของแต่ละระดับโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ ภาพรวมสถานศึกษา 
 คิดเป็นร้อยละ 89.39 

 
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 

ระดับ 
ประเนภทศนชา/

สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนชาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

 

จ านศนผู้เนรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เนกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

บัญชี 55 46 83.72 
การขาย 43 43 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 238 212 95.78 
ภาษาต่างประเทศ 53 52 90.92 

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างกลโรงงาน 69 62 77.55 
ช่างไฟฟูา 43 36 83.72 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 32 29 90.62 
ช่างยนต์ 95 91 95.78 

รศม ปศช. 628 571 90.92 

ปศส.
บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 49 38 77.55 
การตลาด 27 26 96.29 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 125 119 80.40 
ภาษาต่างประเทศ 7 7 100.00 

ปศส.เนทคโนโลยี
สารสนเนทึ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25 23 92.00 
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ปศส.
อุตสาหกรรม 

ช่างเทคนิคการผลิต 40 40 100.00 
ช่างไฟฟูาก าลัง 18 18 100.00 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 19 18 94.73 
ช่างเทคนิคยานยนต์ 33 31 93.93 

รศม ปศส. 343 297 87.09 
ภาพรศมสถานึกกาา 971 868 89.39 

 
หมายเนหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1.  ข้อมูลจากฝุายวิชาการ 
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไป 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

จัดการ การสอบ V – NET ให้อยู่ในแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัย  
คศามพยายาม 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาชาวิชา จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ตามท่ีส านักทดสอบแห่งชาติก าหนด ให้กับนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับ 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบผ่านทั้ง 2 วิชา ภาพรวม
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.36 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปศช. และ ปศส. 
 

ระดับ ปศช. 
 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

คศามรู้พ้ืนาานทั่ศไป คศามรู้พ้ืนาานประเนภทศนชา จ านศน
ผู้เนรียนที่

มีผล
การ

ทดสอบ
ผ่าน  
ทั้า 2 
ศนชา 

ร้อยละ 

จ านศน
ผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียน
เนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้เนรียน
ที่มีคะแนน

เนฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาา
การึกกาา

ระดับชาตนขก้น
ไป 

ร้อยละ 

จ านศน
ผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียน
เนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้เนรียนที่
มีคะแนนเนฉลี่ย
จากการทดสอบ
ทาาการึกกาา

ระดับชาตนขก้นไป 

ร้อยละ 

สาขาวิชา  
พาณิชยกรรม 

604 คน 413 คน 150 คน 36.31 413 คน 118 คน 28.57 91 คน 22.03 

ช่างกลโรงงาน 134 คน 76 คน 5 คน 6.57 76 คน 0 คน 0 0 คน 0 
ช่างยนต์ 192 คน 115 คน 19 คน 16.52 115 คน 0 คน 0 0 คน 0 

ช่างไฟฟูาและ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 135 คน 81 คน 16 คน 19.75 81 คน 0 คน 0 0 คน 0 

รศม ปศช. 1,065 คน 685 คน 190 คน 27.73 685 คน 118 คน 17.22 91 คน 13.28 
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ระดับ ปศส. 
 

สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

สมรรถนะพื้นาานประยกุต์/สมรรถนะเนพ่ือการเนรียนรู้ 
จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้เนรียนที่มีต้ัาแต่
คะแนนเนฉลี่ยระดับชาตน 

ขก้นไปจากการทดสอบทาา
การึกกาา 

ร้อยละ 

สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ 

286 คน 157 คน 55 คน 35.03 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 คน 23 คน 15 คน 65.21 

สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม 

118 คน 107 คน 40 คน 37.38 

รศม ปศส. 429 คน 287 คน 110 คน 38.32 
ภาพรศมสถานึกกาา  972 คน 201 คน 25.80 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปศช.                    1 ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 
ปศส.                    2 ต้อาปรับปรุา 
ภาพรศมสถานึกกาา  1 ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
2.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
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มาตราานที ่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา  (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไปในกลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 
  
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 ท าแผนการสอบ V – NET โดยให้สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วางแผนในการด าเนินการและจัดให้
อยู่ในแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
คศามพยายาม 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาชาวิชา จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ตามท่ีส านักทดสอบแห่งชาติก าหนด ให้กับนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับ 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบผ่านกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาพรวมสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.67 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา ระดับ ปศช. และปศส.  
 

ระดับ 
ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/

สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ ์
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

บัญชี     
การขาย     

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
ภาษาต่างประเทศ     

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างกลโรงงาน     
ช่างไฟฟูา     

ช่างอิเล็กทรอนิกส์     
ช่างยนต์     

รศม ปศช.     
ปศส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 286 คน 157 คน 52 คน 33.12 

ปศส. 
สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
25 คน 23 คน 12 คน 52.17 

ปศส. สาขาวิชาอุตสาหกรรม 118 คน 107 คน 47 คน 43.92 
รศม ปศส. 429 คน 287 คน 111 คน 38.67 

ภาพรศมสถานึกกาา 429 คน 287 คน 111 คน 38.67 
ห 



27 

 

 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปศช.                      - - 
ปศส.                      2 ต้อาปรับปรุา 
ภาพรศมสถานึกกาา    2 ต้อาปรับปรุา 

 
** หมายเนหตุ  การสอบ V-NET  กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา ระดับ ปศช. การรายาานผลไม่มีการ

แยกรายศนชา 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
2.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศึกกาารับรอา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คศามพยายาม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คศามส าเนร็จ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.6 ผลการสอบมาตราานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือหน่ศยาานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศึกกาารับรอา 
 

ระดับ 
ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/

สาขาาาน 

จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

จ านศนผู้
ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

ปศช.      
รศม ปศช.      

ปศส.      
รศม ปศส.      

รศมทั้าหมด     
 

หมายเนหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

  
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
         หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

จดัระบบงานข้อมูลหลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาด าเนินการ 
คศามพยายาม 

ด าเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด าเนินการ เรื่องข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือน
มิถุนายน และการรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาให้ถูกต้อง 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ภาพรวมสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.80 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 
 

หลักสูตร 
ประเนภทศนชา/

สาขาศนชา/สาขาาาน 

 
จ านศนผู้เนรียนแรกเนข้า 

 
 
 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การึกกาา 

 
ร้อยละ 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

บัญชี 87 40 45.98 
การขาย 74 31 41.89 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 370 175 47.30 
ภาษาต่างประเทศ 73 45 61.64 

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างกลโรงงาน 134 48 35.82 
ช่างไฟฟูา 84 22 26.19 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 26 50.98 
ช่างยนต์ 192 63 32.81 

รศม ปศช. 1,065 450 42.25 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 63 36 57.14 
การตลาด 55 25 45.45 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 86 53.75 
ภาษาต่างประเทศ 8 7 87.50 

 
ปศส.เนทคโนโลยี

สารสนเนทึ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 24 96.00 
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ปศส. 
อุตสาหกรรม 

 

ช่างเทคนิคการผลิต 42 37 88.10 
ช่างไฟฟูาก าลัง 19 18 94.74 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 19 18 94.74 
ช่างเทคนิคยานยนต์ 38 28 73.68 

รศม ปศส. 429 279 65.03 
ภาพรศมขอาสถานึกกาา 1,494 729 48.80 

 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

1. ข้อมูลจากงานทะเบียน 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรอืประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
  

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา โดยฝุายทะเบียนวัดผล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
บริหารจัดการข้อมูล 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการส่งแบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยฝุายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โดยประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ติดตามทางตรง คือการโทรศัพท์หรือไปรษณียบัตร ที่ส าคัญข้อมูลเบื้องต้นได้มาจากงาน
ทะเบียนวัดผลและข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี ภาพรวมสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.41 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 

หลักสตูร 
ประเนภทศนชา/

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การึกกาา 
 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ึกกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาชีพ 
และึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

บัญช ี 59 3 5.08 - - 44 74.5 47 79.66 
การขาย 24 3 12.5 1 4.1 15 62.5 19 79.16 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 150 17 11.3 - - 120 80.0 137 91.33 
ภาษาต่างประเทศ 31 4 12.9 - - 24 77.4 28 90.32 

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

 

ช่างกลโรงงาน 50 2 4.0 - - 42 84.0 44 88.00 
ช่างไฟฟูาก าลัง 31 1 3.2 - - 24 77.4 25 80.64 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 30 1 3.3 - - 28 93.3 29 96.66 
ช่างยนต์ 51 2 3.9 - - 40 78.4 42 82.35 

รศม ปศช. 426 33 7.7 1 0.2 337 79.1 371 87.08 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญช ี 37 11 29.7 - - 11 29.7 22 59.45 
การตลาด 43 12 27.9 1 2.3 22 51.1 35 81.39 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 88 38 43.1 - - 34 38.6 72 81.81 
ภาษาต่างประเทศ 11 6 54.5 - - 1 9.09 7 63.63 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 63 19 30.1 - - 30 47.6 49 77.77 
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ปศส. 
อุตสาหกรรม 

ช่างเทคนิคการผลิต 45 15 33.3 - - 6 13.3 21 46.66 
ช่างไฟฟูาก าลัง 9 1 11.1 - - 7 77.7 8 88.88 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 14 6 42.8 - - 3 21.4 9 64.28 
ช่างเทคนิคยานยนต ์ 30 11 36.3 - - 11 36.6 22 73.33 

รศม ปศส. 340 119 35.0 1 0.2 125 36.7 245 72.05 
ภาพรศมสถานึกกาา 766 152 19.8 2 0.2 462 60.3 616 80.41 

 
หมายเนหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ( อ้างอิงของส่งสมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 1 ) 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
  

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการส่งแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยไปอยู่ 

 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว สถานประกอบการ สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  ภาพรวมสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.00 

 
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการที่มีต่อ 

                          คุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
 

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยก าหนดกลุม่
ตัศอย่าา สร้าา

เนครื่อามือเนพื่อเนก็บ
ข้อมูล  

 

จ านศนที่ตอบกลับ 
 

จ านศนขอาสถานประกอบการ สถานึกกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา

พอใจเนฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถานประกอบการ สถานึกกาาและ
ผู้รับบรนการทีม่ีผลการประเนมนนคศามพกาพอใจ

เนฉลี่ย  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 

1 20 30 - 15 26 - ร้อยละ 75 ร้อยละ 86 - 
รศม 50 41 ร้อยละ 82.00  

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ 

               คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.5 2 ต้องปรับปรุง 
1.6   
1.7 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รศม 3.62 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 หารด้วย 8  
(โดยปีการศึกษา 2555  ไม่น า      
ตัวบ่งช้ีที่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 

1.  ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.00 ขึ้นไป เนื่องแต่ละประเภทวิชามี
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากทางวิทยาลัยมีการติดตาม นิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
เข้มงวด และมีการติดตามผลนักเรียนจบออกจากวิทยาลัย โดยฝุายแนะแนวเพ่ือเก็บข้อมูล 

3. วิทยาลัย จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจบการศึกษาในชั้นปี
สุดท้าย 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ในระดับปวช.และปวส. มีผู้เรียนที่สอบไม่
ผ่านค่าเฉลี่ยระดับชาติ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญในการเข้าสอบ เพราะ
ไม่มีผลต่อการจบการศึกษา 

2. จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
เนื่องจาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในแต่ละบุคคล เช่น การลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนชาที่สอดคล้อากับคศาม

ต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประชาคมอาเนซียน 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษาโดยฝุายวิชาการ มีข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา มีโครงการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตรและมีการประเมินหลักสูตร มีการน าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่

เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 100 % 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  ข้อมูลจากงานวิชาการ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนชา 
 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

มีแผนการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอน ชั่วโมงสอน ตารางสอน มีโครงการนิเทศการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรที่ใช้ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยฝุายวิชาการให้นโยบายว่าต้องสอน 
คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาด้วย 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 

 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

100 % 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากงานวิชาการ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 

 
 ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

มีแผนและค าสั่งในการมอบหมายรายวิชาที่สอน และตารางสอน มีโปรแกรมการสอนของสาขาวิชา โดย
ตั้งค่ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช้ 

 
ผลการด าเนนนนการ 

 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ 87 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ 81 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า
บันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนชาที่สอน 

จ านวน 90 คน 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนชาที่สอน 

จ านวน 90 คน 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากงานวิชาการ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 
  

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

มีแผนและค าสั่งการมอบหมายวิชาที่สอนหรือตารางสอนและมีหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้

ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา
ที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากงานวิชาการ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 

  
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
มีแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการฝึกงานของผู้เรียน มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

และมีการลงนามความร่วมมือ 
คศามพยายาม 

สถานศกึษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ตรงหรือสัมพันธ์กับงาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน มี
การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงานและมีการสัมมนาการ
ฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการฝึกงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน

เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากงานวิชาการ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 3 พอใช้ 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 
รศม 4.60 ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขีท้ี่ 2.1 ถึง ตัวบ่งช้ีที่ 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 

1. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปวช.1 และทดลองใช้ในปีการศึกษา 2556 ทุก
สาขาวิชา 

2. วิทยาลัยด าเนินให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

3. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาที่สอน 
4. วิทยาลัยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ทุกรายวิชาที่สอน 
5. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า

หนึ่งรายวิชาที่สอน 
6. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
7. วิทยาลัยมีการคัดเลือกสถานประกอบการฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง

หรือสัมพันธ์กับงานและมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการ
ฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 

1. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไปจัดท าวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปี การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี

รายงานการประชุม มีหลักฐานการท างานแบบมีส่วนร่วม และมีการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

คศามส าเนร็จ 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.72 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย 
4.68 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

 

หมายเนหตุ 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง 
2. สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรใน

สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีการศึกษา 2555 
4. แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ตามธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีการศึกษา 2555 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา  
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 เป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และมีการจัดท า
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คศามส าเนร็จ 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 
 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษาท าแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 และแผนงานประจ าปี โดยก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงาน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มี 

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

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา 
 ในเล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษาจัดท าแผนการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีข้อมูลรายงานการ
ประชุมครู บุคลากร ผู้ปกครองและส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 

ผลการด าเนนนนการ 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  

2 ครั้ง 
4 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.70 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเดน็ 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ 
2. ปฏิทินวิชาการ (การประชุมครู บุคลากร) 
3. ค าสั่งปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 
4. แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เพ่ือให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ครู 
บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ และมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
และผู้เรียน 

 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.41 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 



56 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หมายเนหตุ 

- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษา  
ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และ       
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ   
สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจ    
เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

  
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการตาม โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  จากผลการด าเนินงานตาม
โครงการท าให้ความเสี่ยงลดลง 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย , ด้านการทะเลาะวิวาท , ด้านสิ่งเสพติด  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 
 หัวข้อที่ 1 มีครบทุกด้าน 
 หัวข้อที่ 2 โครงการทางด้านทะเลาะวิวาท , โครงการด้านสิ่งเสพติด , โครงการด้านสังคม 

   โครงการด้านการพนันและการมั่วสุม , โครงการด้านความปลอดภัย 
 หัวข้อที่ 3 โครงการด้านสิ่งเสพติด 
 หัวข้อที่ 4 น าไปปรับปรุงทุกด้าน 

  หัวข้อที่ 5 ความเสี่ยงลดลง ด้านความปลอดภัย , ด้านการทะเลาะวิวาท , ด้านสิ่งเสพติด 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพ่ือร่วมกันดูแลนักเรียนและ
มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและด าเนินการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้า
เสาธง รวมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองเครือขา่ยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
  
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 หัวข้อที่ 1 มีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 หัวข้อที่ 2 ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 หัวข้อที่ 3 ผู้ปกครองเครือข่ายให้ข้อมูลเรื่องการทะเลาะวิวาท , จัดรถรับสง่ผู้เรียน 
 หัวข้อที่ 4 ข้อมูลนี้ที่ อาจารย์วิรัช  สุวรรณวนิช 
 หัวข้อที่ 5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
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มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     

                         การใช้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  
 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ ของสถานศึกษา และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.32 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ตามแผนปฏิบัติการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 
สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 3.59 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1.  โครงการการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการ 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและ

บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีโครงการ ในการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งได้

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7.19 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 
24.46 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 
5.03 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาครู บุคลากร (ตามแผนปฏิบัติการ) 
2.  โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของครู บุคลากรทางการศึกษา(การเงิน) 
3.  โครงการศึกษาดูงานแผนกการตลาด (ตามแผนปฏิบัติการ) 
4.  โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กร

ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ (โครงการไปจีน) 
5.  รายชื่อครูที่ได้รับเครื่องราช ปี พ.ศ. 2554 (รับจริง 2555) 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนงบประมาณประจ าปี สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณ

ประจ าปี สถานศึกษามีแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสถานศึกษา 
คศามพยายาม 

ทุกฝุายทุกหน่วยงานด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจ าปี เช่น 
การด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน หรืออ่ืน ๆ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา าบด าเนนนนการ 
(1) 

าบรายจ่าย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / 
ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

 
13,624,960.04 2,048,559.20 ร้อยละ 15.04 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 100 x 55,000 / 146,412 = 
37.56 % มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

146,412 ร้อยละ 1.07 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ของงบด าเนินการ 

344,265 ร้อยละ 2.52 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

442,500 ร้อยละ 3.24 มี 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  

1. แผนปฏิบัติการ 
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
3. สรุปรายได้และมูลค่าของผลผลิต จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
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มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 

และหรือต่าาประเนทึ 
 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมพัฒนาผู้เรียน 
และมีสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

คศามส าเนร็จ 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่เปิดสอน 

ร้อยละ 85 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

26 แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

7 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

- ประเทศจีน,ประเทศญี่ปุุน 
- บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย 
- บริษัท อีซูซ ุตรีเพชร 
- บริษัท เชล ประเทศไทย 
- ธนาคารออมสิน 
- มูลนิธิชัยพัฒนา 
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สุพรรณบุรี 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

2.  บันทึกความร่วมมือช่วยเหลือ,การท าMOU กับสถานประกอบการ 
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                               สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 
3.10 5 ดีมาก 
3.11 3  พอใช้  
3.12 5 ดีมาก 
รศม 4.83 ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
1. วิทยาลัยมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายและมีการประชุมอย่าง

สม่ าเสมอ 
2. วิทยาลัยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมีการจัดประชุม

ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย 
4. วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ครู บุคลากรทุกฝุายและ

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5. วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ

ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเช้าเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลา 

6. วิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  
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7. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

8. วิทยาลัยมีโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 

จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
1. วิทยาลัยมีการปรับรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด

แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้เพ่ิมมากข้ึน 
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มาตราานที่ 4  การบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
ตัศบ่าชี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
  

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ครูและ 
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วม 

คศามส าเนร็จ 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยู่ใน

ระดับคุณภาพดี 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 17 กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี่ย
............. 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.โครงการคืนความสุขให้คนชรา บ้านพักคนชรา จ. พระนครศรีอยุธยา  สาขาต่างประเทศ 
2. โครงการสอนภาษาให้น้อง โรงเรียนขยายโอกาส จ. พระนครศรีอยุธยา       สาขาต่างประเทศ 
3. โครงการ English Camp โรงเรียนขยายโอกาส จ. พระนครศรีอยุธยา  สาขาต่างประเทศ 
4. โครงการธนาคารเคลื่อนที่ร่วมมือกับธนาคารออมสินกับสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ และการตลาด 
5. โครงการสัปดาห์การออมประจ าปีร่วมมือกับธนาคารออมสินกับสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ และการตลาด 
6. โครงการท าไฟที่บ้านจวนผู้ว่า            สาขาช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
7. โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนากับวิทยาลัยและโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์     สาขาคอมพิวเตอร์กับ  
    สาขาช่างไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์    
8. โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟูาห้องสมุดประชาชน (กศน.)      สาขาช่างไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์    
9. โครงการท าปากกาจับยึดชิ้นงานขนาด 125ม.ม           สาขาช่างกลโรงงาน 
10.โครงการอุปกรณ์บรรจุกระสุนปืน  แบบพกพา   ขนาด 2500*800 ม.ม สาขาช่างกลโรงงาน 

11. โครงการแข่งรถประหยัดพลังงาน(Eco car) เข้าร่วมการแข่งขัน Eco Challenge 2012-2013 
      สาขาช่างยนต์ 
12. โครงการงานบริการยานยนต์(ซ่อมบ ารุง)       สาขาช่างยนต์ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 4 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย 4 ดี 
 

จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
1. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้คร ูบุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานสึกษามีโครงการให้ผู้เรียนระดับปวช.3 และ ปวส.2 ในทุกสาขางาน ท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์และงานวิจัยตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และสถานศึกษาสนับสนุนการจัดงานวันวิชาการ ในการเผยแหร่ผลงาน 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 
3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ  60 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 28 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ
............... 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของแต่ละสาขางานในงานวัน

วิชาการ 
2. โครงการ สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนแต่ละสาขางาน โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น 

ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้  5.2   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัย

ขอาครู 
 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีแผนงาน แผนงบประมาณในการท าวิจัยของผู้สอน และมีระเบียบปฏิบัติในการท าวิจัย ปี
การศึกษาละ 1 เล่มต่อคน และมีระเบียบในการให้รางวัลผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลระดับชาติ เป็น
เงิน 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามล าดับ ตามระเบียบคู่มือครู 2556 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ

................ 
5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ
............... 

 
คศามส าเนร็จ  
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
2. ระเบียบครูมือครู 2556 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 4 ดี 
5.2 3 พอใช้ 
รศม 3.50 ด ี

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน าผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้มากขึ้น 
2. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน า

ผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติมากขึ้น 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักชาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
                การปกครอาระบอบประชาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา  

ึนลปะ ศัฒนธรรม 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามี โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
คศามส าเนร็จ 

จากการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย............. 
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คศามส าเนร็จ 

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
หัวข้อที่ 1  โครงการ 5 ธันวามหาราช , โครงการ 12 สิงหาคม , โครงการลอยกระทง ,  
     โครงการเข้าพรรษา , โครงการไหว้ครู 
หัวข้อที่ 2  เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
หัวข้อที่ 3  ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90      
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์ธรรมชาตน 
 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีข้อมูลของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ และโครงการทั้งหมดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
คศามส าเนร็จ 

จากการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี่ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  100 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  100 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย............. 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. โครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ของวิทยาลัย 
2. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ (แผนกช่างไฟฟูา) 
3. โครงการพัฒนาความสะอาดโบราณสถาน จ.อยุธยา (แผนกภาษาต่างประเทศ) 
4. โครงการปลูกปุาชายเลน (แผนกบัญชี) 
5. โครงการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย (แผนกการตลาด) 
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามี โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับ 

คุณภาพ ดี 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย............ 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

หัวข้อที่ 1 กีฬาสีภายใน,กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน,กิจกรรมการแข่งวอล์เล่ย์บอลลีก,ฟุตบอลเชื่อม   
ความสัมพันธ์ช่างกล,การประกวดวงดนตรีแผนกช่างกล 

  หัวข้อที่ 2 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสถานศึกษา 
 หัวข้อที่ 3 ครแูละบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสถานศึกษา 
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2 กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี่ย............ 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. กิจกรรมส่งเสริมการออม กับธนาคารออมสินของวิทยาลัย 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 4 ดี 
6.2 3 พอใช้ 
6.3 4 ดี 
6.4 3 พอใช้ 
รศม 3.50 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
1. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
1. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และได้ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  แผนพัฒนา 
2.  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ.2555 

 
ศนธีด าเนนนนการ  

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีคณะกรรมการ การด าเนินงาน เรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจ าปี

การศึกษา 2555 และมีแผนงาน ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 
คศามพยายาม 

สถานศึกษา มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   
จ านวน 21 ตัวบ่งชี้  อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 

 
ผลการด าเนนนนการ  

ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ. 2555  ปีการึกกาา 2555 
 

มาตราาน ตัศบ่าชี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

1 1.1 ⁄     
 1.2 ⁄     
 1.3 ⁄     
 1.4     ⁄ 
 1.5    ⁄  
 1.6      
 1.7     ⁄ 
 1.8 ⁄     
 1.9 ⁄     
2 2.1 ⁄     
 2.2 ⁄     
 2.3   ⁄   
 2.4 ⁄     
 2.5 ⁄     
3 3.1 ⁄     
 3.2 ⁄     
 3.3 ⁄     
 3.4 ⁄     
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มาตราาน ตัศบ่าชี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

 3.5 ⁄     
 3.6 ⁄     
 3.7 ⁄     
 3.8 ⁄     
 3.9 ⁄     
 3.10 ⁄     
 3.11   ⁄   
 3.12 ⁄     
4 4.1  ⁄    
5 5.1  ⁄    
 5.2   ⁄   
6 6.1  ⁄    
 6.2   ⁄   
 6.3  ⁄    
 6.4   ⁄   
7 7.1 ⁄     

รศม 21 4 5 1 2 
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน......21......ตัวบ่งชี้   
 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  ตัวบ่งชี้      
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 4  ดี  



94 

 

 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 3 พอใช้ 
รศม 4.00 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งช้ีที่ 7.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
1. วิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. วิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท ารายงาน
ประจ าปีรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2555 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 1 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ป ี

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 29  
คะแนนเฉลี่ย 3.62 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 23  
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และ การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์และ
คอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58  
คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 4  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู 
 

3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 7  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 14  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ดี 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 

3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 8  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

  

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .......31......... ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........3......... ตัวบ่งชี้    

2. ระดับมาตรฐาน 
  2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ........7........ มาตรฐาน  
            2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ........-........ มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  จุดเด่น  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

1. ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.00 ขึ้นไป เนื่องแต่ละ
ประเภทวิชามีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากทางวิทยาลัยมีการติดตาม นิเทศนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างเข้มงวด และมีการติดตามผลนักเรียนจบออกจากวิทยาลัย โดยฝ่าย
แนะแนวเพ่ือเก็บข้อมูล 

3. วิทยาลัย จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจบ
การศึกษาในชั้นปีสุดท้าย 

4. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปวช.1 และทดลองใช้ในปีการศึกษา 2556 
ทุกสาขาวิชา 

5. วิทยาลัยด าเนินให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

6. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาที่
สอน 

7. วิทยาลัยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ทุก
รายวิชาที่สอน 

8. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

9. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

10. วิทยาลัยมีการคัดเลือกสถานประกอบการฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงานและมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

11. วิทยาลัยมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายและมีการประชุม
อย่างสม่ าเสมอ 

12. วิทยาลัยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

13. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ในการ
พัฒนาวิทยาลัย 

14. วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ครู บุคลากรทุก
ฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกเช้าเพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลา 

15. วิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  
16. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้คร ูบุคลากรและผู้เรียน

มีส่วนร่วม 
17. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน าผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาได้มากขึ้น 

18. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และ
สามารถน าผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติมากขึ้น 

19. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

20. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

21. วิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

22. วิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท า
รายงานประจ าปีรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จุดควรพัฒนา  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ในระดับปวช.และปวส. มีผู้เรียน

ที่สอบไม่ผ่านค่าเฉลี่ยระดับชาติ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญใน
การเข้าสอบ เพราะไม่มีผลต่อการจบการศึกษา 

2. จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเนื่องจาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในแต่ละบุคคล เช่น การลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพ
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

3. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

4. วิทยาลัยมีการปรับรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้เพ่ิมมากข้ึน 
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5. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน าผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาได้มากขึ้น 

6. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และ
สามารถน าผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติมากขึ้น 

7. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

8. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เมื่อวันที่  29-30 กรกฎาคม,1 สิงหาคม 
2554 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์เชิงรุก มีการก ากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
     2.  ควรมีการจัดท าโครงการที่สะท้อนถึง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานมีก าก าหนด
วัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จแนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบกับการติดตามเป็นระบบเพ่ือให้
งานบรรลุตามเป้าหมาย 
     3.  ควรเร่งรัดพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ให้เพ่ิมและสอดแทรกความรู้การสอนเชิงวิจัย 
การ บูรณาการให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
ท าให้วิทยาลัยก้าวสู่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

1. วิทยาลัย  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปี
การศึกษา 2555- 2559 

 

2. ใช้เทคโนโลยีกับการติดตาม
เป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

3. จัดการเรียนการสอนให้ 
นักเรียนมีผลงานจ านวน
ตามตัวบ่งชี้สอดแทรก
ความรู้การสอนเชิงวิจัย 

 

 

 
 

1. มีการประเมินแผน
อย่างเป็นระบบ และมี
ส่วนร่วม 

 

2.การติดตามงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

 

3.งานวิจัยหรือผลของ
โครงงานการจัดการเรียน
การสอนเกิดผลตาม
มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
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4.  ควรจัดระบบการบริหารจัดการที่บุคลากร
ทุกคนได้มีส่วนร่วม มีการก าหนดเป้าหมาย
การปฏิบัติงานติดตามผลลัพธ์ของการท างาน
ของบุคลากรในวิทยาลัย และควรเร่งรัดให้มี
การพัฒนาให้บุคลากรได้มีความคิดริเริ่มและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

     5.  ควรก าหนดต าแหน่ง  (Positioning) 
ตาม อัตลักษณ์ของวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือจะ
ได้ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ตามที่
วิทยาลัยต้องการและจะเป็นจุดเด่นเฉพาะด้าน 

4.   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
ท างาน และพัฒนาบุคลากร
ในทุกด้าน 

 

 

5.   วิทยาลัยมีจุดเด่นในแต่ละ
สาขาวิชาเป็นจุดเด่นเฉพาะ
ด้านเพื่อผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่เรียนดี  
ประพฤติเด่น เป็นกีฬา 
พัฒนาสังคม 

4.การท างานมีส่วนร่วม
มากขึ้น บุคลากรท างาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

5.วิทยาลัยมีจุดเด่นที่
ชัดเจน 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

เมื่อวันที่  12-14 กันยายน 2554 

ข้อเสนอแนะ 

     1.  ควรท าร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์  เพ่ือหาทางช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษาจบตามเกณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

     2.เอกสารการประเมินการด าเนินการให้
ตรงกับตัวชี้วัดทั้ง 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 

 

     3.ควรสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้
ชัดเจนเป็นPDCA ทุกโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝ่ายวิชาการพัฒนาการเรียน
การสอน 

 

2. ตั้งหน่วยงานประกัน
คุณภาพโดยตรง 

 

3. วิทยาลัยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปี
การศึกษา 2555- 2559ใช้
เทคโนโลยีกับการติดตาม
เป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์  มากข้ึน 

 

2.มีการวางแผนท างาน
ตามกรอบของการ
ประเมินคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดเอกสารการ
ประเมินการต่างมีข้อมูลที่
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 

3.มีการติดตามงานที่เป็น
ระบบ 
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 4.  ควรปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศใน
ด้านเอกสารหลักฐานในการด าเนินการ
กิจกรรมโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 5.  รูปแบบในการจัดท าแผนงานโครงการ
ควรยึดแบบที่เป็นสากล 

 
 

     6.การเก็บชิ้นงาน  โครงการ  งานวิจัย  ที่
มอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าให้เป็น
ระบบและแยกสาขาวิชาให้ชัดเจน แบ่งเป็นระ
คับให้ชัดเจนควรให้ครูทุกคน  ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

4.  ตั้งส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแลระบบ
บริหารจัดการของวิทยาลัย 

5.  วิทยาลัย  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ปีการศึกษา 
2555- 2559โดยยึดหลัก
มาตรฐานสากล 

6.  ใช้ระบบสารสนเทศในการ
จัดเก็บชิ้นงาน  โครงการ  
งานวิจัย  พัฒนาบุคลากรเรื่อง
งานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และ
ก าหนดว่าครูทุกคนต้อง
ท างานวิจัยปีละ 1 เล่ม 

 

 

4.สารสนเทศติดตามงาน
ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ระบบ 

5.การจัดท าแผนงาน
โครงการยึดแบบต้นสังกัด
ที่เป็นสากล 
 

6.การจัดเก็บงานเป็น
ระบบ บุคลากรมีการ
พัฒนา และมีผลงานวิจัย
ตามท่ีก าหนด 
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ภาคผนวก 
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