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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้  เป็นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จากผลของการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานปีการศึกษา  2558  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ 

PDCA   อย่างต่อเนื่อง ผลงานที่ส าเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน วิทยาลัยได้รับความร่วมมือ

จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่  ผู้บริหาร  ครู –   อาจารย์   เจ้าหน้าที่   นักเรียน – นักศึกษา   ผู้ปกครอง   

ตลอดจนคณะที่ปรึกษา 

 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานเล่มนี้ที่ให้ความร่วมมือแล้วด าเนินการจนจบ

งานส าเร็จด้วยดี 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                                                                                  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .......33....... ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........1....... ตัวบ่งชี้    
 

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ........7......... มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ........-......... มาตรฐาน          
                        
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
           ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1๐ 11 12 รวม เฉลี่ย 

1 5 5 5 4.3 3.92  2 5 5    35.2 4.40 

2 5 5 5 5 5        25 5.00 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 55 4.58 

4 4            4 4.00 

5 5 5           10 5.00 

6 5 5 5 4         19 4.75 

7 5 4           9 4.50 

 

มาตรฐานที ่

ตัวบ่งชี้ที ่
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (รหัสสถานศึกษา 14100024) 

ที่ตั้ง : เลขที่  94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000 

   เบอร์โทรศัพท์ : 0-3533-5873  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 3 งาน 64 ตารางวา  ได้รับอนุญาต

ให้จัดตั้งเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2521 หลักสูตรกรมอาชีวศึกษาโดยมี นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา  

เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เดิมชื่อ “ โรงเรียนพณิชยการอยุธยา ”  ต่อมาได้เปิด

สอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในปี 2533 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการ

อยุธยา ”  และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา   

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 22 ม.ค.58 – 21 ม.ค.61 
2. พ.ต.ท.สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์  กรรมการ/ที่ปรึกษา “-------------” 
3. นายสรวรรธ       ศิริเสนา กรรมการ/ที่ปรึกษา “-------------” 
4. รศ.วันชัย          จันทรวงศ ์ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ “-------------” 
5. นางนงลักษณ์     มีสัจจี กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ “-------------” 
6. ดร.เติมชัย         ธรรมลักษม ี กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ “-------------” 
7. นายประยุทธ     ภาคบัว กรรมการ/ผู้แทนครู “-------------” 
8. นางนิตยา         บุญหล่ า กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง “-------------” 
9. นายกิตติพงษ์     ภาคกาย กรรมการ “-------------” 
10. นายนพพร        ละออเอ่ียม กรรมการ “-------------” 
11. นางสาวรุ่งทิพย์   สืบรักษาตระกูล  กรรมการ “-------------” 
12. นางพิมล           ปัญญาทรง   กรรมการและเลขานุการ “-------------” 
13. นางสาวขนิษฐา   ศรีชัยนาท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ “-------------” 

  
  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 นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา 
โทรศัพท ์    035-335873               
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก       สาขา   การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  วันที่  3  กันยายน  2556 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  

(ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558) 

 

 

ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
 

ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                   งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
 

บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 และ ข้อมูลจากงานบุคลากร 

 

 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

า่ป
ริญ

ญา

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - 1 - 1 - - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ - - - - - - - - - 

ครู 70 59 11 63 7 - 5 64 1 

บุคลากรทางการศึกษา 10 - - - - - 1 9 - 

บุคลากรสนับสนุน - - - - - - - - - 

รวม 81         
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางานที่ท าการสอน 

(ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558) 

 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ตร
ง/

ไม่
ตร

ง 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
สาขาวิชาเลขานุการ 

14 14 - 14 - - - 14 - 6/8 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
5 
6 
7 
2 
11 

 
5 
6 
7 
1 
6 

 
- 
- 
- 
1 
5 

 
5 
6 
7 
1 
10 

 
- 
- 
- 
1 
1 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
2 
- 
2 
- 

 
5 
4 
7 
- 

11 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2/3 
5/1 
5/2 
2/0 
8/3 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
6 
11 
 
8 

 
5 
8 
 
7 

 
1 
3 
 
1 

 
5 
8 
 
7 

 
1 
3 
 
1 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
1 
 
- 

 
6 
9 
 
8 

 
- 
1 
 
- 

 
5/1 
4/7 

 
7/1 

รวม 70 59 11 63 7 - 5 64 1  
 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 และข้อมูลจากงานบุคลากร 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   

(ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558) 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นป ี
รวม 

1 2 3 

ปกต ิ ทวิภาค ี ปกติ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 703 25 563 - 309 - 1,600 - 

ปวช. 375 - 317 - 309 - 1,001 - 

ปวส. 328 25 246 - - - 599 - 

ปวช. แยกตามประเภทวิชา               

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 184 - 142 - 149 - 475 - 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 191 - 175 - 160 - 526 - 

         

         

         

รวม 375 - 317 - 309 - 1,001 - 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา         

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 127 25 77 - - - 229 - 

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 171 - 141 - - - 312 - 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

30 - 28 - - - 58 - 

         

         

         

รวม 328 25 246 - - - 599 - 

 

หมายเหตุ     

 ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 และข้อมูลจากสถิตินักเรียน งานทะเบียน 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

สถานศึกษา 

- โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย

การอยุธยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ (Open House) “เสนาวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่

สากล”  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ

อยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทพลังงานกล “โครงการประกวดออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ าเพ่ือการสูบน้ าในพ้ืนที่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา”  ณ วันที่ 

27 เมษายน 2558 

 - เกียรตคิุณบัตรจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบให้ไว้เพ่ือแสดง

ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ได้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน ณ วันที่ 

11 พฤษภาคม 2558 

 - เกียรติบัตรจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบไว้ให้เพ่ือแสดง

ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปวช. ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 - ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการ”การปฏิรูปประเทศ

ไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ณ วันที่ 18 สิงหาคม 

2558 

 - เกียรติบัตรจาก ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 2  มอบไว้ให้เพ่ือแสดง

ว่า ทีม A.T.C.C ALL STAR วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม

ประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” ประเภทประชาชนทั่วไป ณ วันที่ 27 สิงหาคม 

2558 

- เกียรติบัตรจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)  มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 

- เกียรติบัตรจาก ส านักการลุกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ณ วันที่ 2  

ธันวาคม 2558 

- เกียรติบัตรจาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบให้ไว้เพ่ือแสดงว่า สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา) ได้สนับสนุนการจัดลานวัฒนธรรม ในกิจกรรมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทย “งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดลโลก ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 27 

ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 

(พระเจ้าอู่ทอง) ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 

ผู้บริหาร 

 - ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ดร.สมจิตร ศิริเสนา ได้เข้าร่วมโครงการ”การปฏิรูปประเทศไทยด้านการ

ต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

 - เกียรติบัตรจาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า  

ดร.สมจิตร ศิริเสนา เป็นที่ปรึกษาโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

2558 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2558 ณ ค่ายนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จัดโดย ศูนย์เสมา

รักษ์ประจ าส านักงานศึกษาธิการภาค 4  ณ วันที่ 5 กันยายน 2558 

 - เกียรติบัตรจาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า นางสาวสมจิตร 

ศิริเสนา เป็นผู้ให้การสนับสนนุการด าเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด้วยการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ.2558  ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 

ครู 

 - คุรุสภา มอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 

ประจ าปี 2557  ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 (รับมอบในงานวันครู 16 มกราคม 2558) 

 1.  ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ เทียนทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

 2.  นายสาโรจน์ อรุณศิริ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น 

 3.  นางสาวสวง บุญรอต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 

 - ส านักงานศึกษาธิการภาค 4  มอบวุฒิบัตร การอบรม เรื่อง การน า ASEAN Curriculum 

Sourcebook สู่การปฏิบัติ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558  ให้ไว้  ณ วันที่ 12 มิถุนายน 

2558 

 1.  ดร.เติมชัย ธรรมลักษมี 

 2.  นางร าไพ สัมพันธ์พร 

 3.  นางสมบูรณ์ สุขวาศรี 
 

- เกียรติบัตรจาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า  

นายวีระวัฒน์ ภควรรณ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โครงการ 

ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 2558 วันที่ 15 สิงหาคม 

2558  จัดโดย ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2558 
 

- ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้เข้าร่วมโครงการ”การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

 1.  พันต ารวจโท สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์   

 2.  ดร.เติมชัย ธรรมลักษมี 

 3.  นายกิตติพงษ์ ภาคกาย 

 4.  นายประยุทธ ภาคบัว   

 5.  นางพิมล ปัญญาทรง   

 6.  นางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล   

 7.  นายสรวรรธ ศิริเสนา   

 8.  นางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท   

 9.  นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย   

 10. นางสาวอีฟเวอลีน ชอง   

 11. นายวุฒิภัทร พุ่มพวง   

 12. นายนพพร ละออเอ่ียม   

 13. นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี   

 14. นางเยาวรัตน์ ส ารวล   



10 

 

 

 15. นางร าไพ สัมพันธ์พร   

 16. นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์   

 17. นายธราวัฒน์ แก้วเลี้ยง   

 18. นายนวดล กระแสศัพท์   
 

- หนังสือรับรองจาก คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ

พาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ทดสอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 

28 กันยายน 2558 

1.  ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ จิตรีญาติ   

2.  นางวาสนา จิตรีญาติ   
 

- วุฒิบัตรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้ส าเร็จ

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

ระดับ 1 จ านวน 30 ชั่วโมง โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 29 -30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2558 

1.  ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ จิตรีญาติ   

2.  นางวาสนา จิตรีญาติ   

 - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน (ส.ว.ท.อ.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัย 

(สนว.วช.) มอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดย วิทยากร 

ดร.อ านวย เถาตระกูล อุปนายกสมาคมนักวิจัย สนว.วช. ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 

(ระยะเวลา 16 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 

1.  นางวาสนา จิตรีญาติ   

2.  นางปราณี แก้วทอง   
 

- เกียรติบัตรจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)  มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า นางเยาวรัตน์ ส่ารวล นางนิตยา บุญหล ่า ได้รับรางวัลครู-อาจารย์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558 ณ วันที่ 

14 กนัยายน 2558 

 - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี  

ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน (วิจัยสถาบัน) การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ให้ไว้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

 - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้รับการประเมินผลงาน

ในระดับ ดีมาก การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ให้ไว้ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

1.  นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี 

2.  นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย   

3.  นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน     
 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้รับการประเมินผลงาน

ในระดับ ดี การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ให้ไว้ เมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 

1.  นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิตย์   

2.  นางสมบูรณ์ สุขวาศรี   

3.  ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ เทียนทอง   

4.  นายนุฒิโชค สุดจะคอย 

5.  นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ   
 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้รับการประเมินผลงาน

ในระดับ ผ่าน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ให้ไว้ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

1.  นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ   
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2.  นางนิตยา บุญหล่ า   

3.  นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว   

4.  นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์   

5.  นางล าภู แก่นจันทึก   

6.  นางสาวเอ้ืออุษา เลี้ยงพานิช   

7.  นางเฉลียว ชูวงค์   
 

- คุรุสภา มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 

ประจ าปี 2558 ในฐานะผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558  

1.  นางจินตนา  ผิวอ่อนดี   

2.  นายณัฐพล  จันทร์ประเสริฐ 

3.  นางทัศนีย์  สัมมาทิตย์   

4.  นางสาวทิพวัลย์  กาญจนนิมมาน   

5.  นายนวดล  กระแสศัพท์   

6.  นางสาวประกามาศ  ยูซบ   

7.  นางปราณี  แก้วทอง   

8.  นายวรวัฒน์  เพ็งบุญ 

9.  ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์  จิตรีญาติ   

10.นางวาสนา  จิตรีญาติ 

11.นายวิเศษ  สุภิมล 

12.นางสาววีรยา  วงศ์ศรีวิวัฒน์ 

13.นายศุภวิชญ์  ขันทวิชัย 
 

- บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จ ากัด มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (Express) ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2558 ให้

ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558  

1.  นางจินตนา  ผิวอ่อนดี   

2.  นางชนกพร  จ าแนกวุฒิ   
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3.  นางสาวลัดดา  นิลละออง   
 

- จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี 

มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า นางชนกพร  จ่าแนกวุฒิ  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

การจัดท าบัญชีครัวเรือน “นิทรรศการงานอาชีพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558” ให้ไว้ ณ วันที่ 

21 มกราคม 2559 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตร เพ่ือแสดงว่า ได้ผ่านการอบรมครูฝึก ครูนิเทศ หลักสูตร

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2559  

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 

1.  นางจินตนา  ผิวอ่อนดี   

2.  นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน 

นักเรียน/นักศึกษา 

    - เกียรติบัตรจาก ธนาคารออมสิน มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วอลเลย์บอล 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ กลุ่ม 

2 จังหวัด สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 

 1.  นางสาวชมพูนุช จิตสบาย   

 2.  นางสาวลักษณา  ภูจอมใจ 

 3.  นางสาววริศรา  ชว้ยงาน 

 4.  นางสาวอัจฉราภรณ์ อุดหนองเลา 

 5.  นางสาวทิพวรรณ ปุยละเทิม 

 6.  นางสาวอมรรัตน์ หัสดี 

 7.  นางสาวณิตญา แช่มช้อย 

 8.  นางสาวมนทกานติ์ มัจฉา 

 9.  นางสาวรุ่งนภา แก้วประสิทธิ์ 

 10.นางสาวพัทยา พริ๊งเพราะ 

 11.นางสาวจิราภรณ์ ไชยสุระ 

 12.นางสาววริญญา เชื้อบัณฑิต 
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- ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้เข้าร่วมโครงการ”การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

1.  นายรัฐพงค์ สีสว่าง (ชฟส.1/1)   

2.  นายอนุรักษ์ นรศรี (ชฟส.1/1)   

3.  นายธนากร สมสมิทโชติ (ชฟส.1/1)   

4.  นายจักรกฤษณ์ ธารีรักษ์ (ชย.2/2)   

5.  นายจุลจิตร ยี่โถหุ่น (ชย.2/2)   

6.  นายธวัชชัย ดามาตย์ (ชย.2/2)   

7.  นางสาวจันจิรา เจริญผล (ปชค.1/1)   

8.  นางสาวอัญชนา สังข์ศิริ (ปชค.1/1)   

9.  นางสาววิไลลักษณ์ ตรีพืชน์ (ปชค.1/1)   

 10.นางสาวพงษ์นภา เนื่องนาคา (ปชค.1/1)   

 11.นางสาวประภัสสร สุขม่วง (ปชค.1/1)   

 12.นางสาวศิริโสภา ศรอินทร์ (บชบ.1/1)   

 13.นางสาววรรณิตา สุขแสงแก้ว (บชบ.1/1)   

 14.นางสาวจิตราภรณ์ นิสะโสกะ (บชบ.1/1)   

 15.นายธนกร คงพิมเสม (ทผส.1/1)   

 16.นายเทวินทร์ คงสารทตรา (ทผส.1/1)   

 17.นายอภิชัย มุดผา (ทผส.1/1)   

 18.นายอัสนัย จิตตระกสิกรรม (ทผส.1/1)   

19.นายเบ็ญจารงค์ รุจิพืช (ทผส.1/1)   

20.นายศราวุฒิ เทือกเทียน (ทผส.1/1)   

21.นางสาวเกษรินทร์ เวชจักรเวณ (กบ.2/1)   

22.นางสาวนัฐฌา หอมใบเนียม (กบ.2/1)   

23.นางสาวชนิสรา ชัยพฤกษ์ (กบ.2/1)   

24.นายนนธกร บุญหล่ า (ชยส.1/1)   

25.นายกฤษดา บัวขัน (ชยส.1/1)   
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26.นายสุทธิพงษ์ สุธรรมมา (ชยส.1/1)   

27.นางสาวจริยา ประวงษ์ (กตบ.1/1)   

28.นางสาวสุรัญญา สังข์เนตร (กตบ.1/1)   

29.นางสาวปัทมาภรณ์ สุภาวาสน์ (กตบ.1/1)   

30.นางสาวอารีรัตน์ นิลประภา (ปชค.2/2)   

31.นางสาวจุฬาลักษณ์ มิ่งรอด (ปชค.2/2)   

32.นางสาวพัชรินทร์ ธัญญาวุฒิ (ปชค.2/2)   

33.นางสาวเบญจพร ตงสาลี (ปชค.2/2)   

34.นายสิริภาส มหารัตน์ (ปชค.2/2)  

35.นายพีรพรรณ ผ่องภักตร (ปชค.2/2)    

36.นางสาววรรษวิษา รักษาล้ า (ปชค.2/2)   

37.นางสาวอริษา ค าไหล (ปชค.2/2)   

38.นางสาวนริศรา โพธิ์ค า (กข.2/1)   

39.นางสาวศศิธร สุขใจ (กข.2/1)   

40.นางสาวกัญญาณีย์ แป้นเปีย (กข.2/1)   

41.นางสาวณราฎา พรมมะ (ตปส.1/1)   

42.นางสาวอัณณ์ญาริณณ์ เย็นอ่อน (ตปส.1/1)   

43.นางสาวภัททิยา ทิพสัพพา (ตปส.1/1)   

44.นางสาวจิดาภา หลักแก้ว (ตปท.2/1)   

45.นางสาวอนิสาพร ไหมทอง (ตปท.2/1)   

46.นางสาวจีราภรณ์ ลอยเทียน (ตปท.2/1)   

47.นายปฏิภาณ เพ็ชรนิน (ชอส.1/1)   

48.นายภัทรพงษ์ ทองแพ (ชอส.1/1)   

49.นายอณัฐวุฒิ สุวรรณประทีป (ชอส.1/1)   

50.นายยศไกร สาหร่าย (ชอส.1/1)   
 

- คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ได้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ อิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์) ระดับ 1 

ทดสอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 
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1.  นายปฏิภาณ เพ็ชรนิน 

2.  นายยศไกร สาหร่าย   

3.  นายภัทรพงษ์ ทองแพ   

4.  นายสุทธิชัย ฉายวรรณ   

5.  นายสิทธิชัย ศรีสุข   

6.  นายณัฐวุฒิ สุวรรณประทีป   

7.  นายณัฐกานต์ เสาสันทัด   

8.  นางสาวสุนิสา ไทยสมัคร   
 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  มอบไว้ให้

เพ่ือแสดงว่า ทีม ATCC MKT 2015 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้รับรางวัลยุวชน

ประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย 

ประจ าปี 2558 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 

1.  นางสาวกัญญานีย์ แป้นเปีย  

2.  นางสาวจีรนันท์ วิบูลกิจก าจร  

3.  นางสาวรัตติยาภรณ์ อยู่ส าราญ  

4.  นางสาวรัชนีกร ชะเดืองรัมย์  

5.  นางสาวฐิติมา ปั้นทรงนาม  

6.  นางสาวศศิธี สุขใจ  

7.  นางสาววัลลภา นอบน้อม  
 

- คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ได้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ

พาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ทดสอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 

28 กันยายน 2558 

1.  นายอธิปไตย อัลมาตย์   

2.  นายกฤษติพันธ์ ฉ่ าเพียร   

3.  นายธนากร สมสนิทโชติ   

4.  นายฉัตรชัย กลั่นอยู่   
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5.  นายณัฐวัฒน์ กะหน่าย   
 

- คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า  ได้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบ

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558 

1.  นายสุทัศน์ ทองปาน   

2.  นายสุริยา คงสุวรรณ   

3.  นายอนุรักษ์ แสนทวีสุข   

4.  นายเมธิส พุฒิฤทธิ์   

5.  นายเริงชัย พรรณเมธี   

6.  นายธรรมนูญ บุญค า   

7.  นายบุญเลิศ ฤทธิ์บัณฑิตย์   

8.  นายวิชัยยุทธ มานะชีพ   

9.  นายธนิตศักดิ์ สภาพการ   
 

- วุฒิบัตรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ได้ส าเร็จ

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

ระดับ 1 จ านวน 30 ชั่วโมง โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 29 -30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2558 

 1.  นายชลอ วัฒน์รณชัย   

 2.  นายณัฐวัฒน์ กะหน่าย   

 3.  นายฉัตรชัย กลั่นอยู่   

 4.  นายเกรียงไกร นันเนิ้ง   

 5.  นายวันเฉลิม อยู่สุ่ม   

 6.  นายพีระวัฒน์ ธรรมนิทา   

 7.  นายอนุรักษ์ นรศรี   

 8.  นายธนากร สมสนิทโชติ   

 9.  นายอธิปไตย อัลมาตย์   
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 10.นายกฤษติพันธ์ ฉ่ าเพียร   

 11.นายธนวัตร ฤทธิ์จรูญ   

 12.นายณัฐพล สุขสมบูรณ์   

 13.นายภูวดล ไวยศิลา   

 14.นางสาววรรวิสา แย้มสีจันทร์   
 

- เกียรติบัตรจาก ธนาคารออมสิน มอบไว้ให้เพ่ือแสดงว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน มีวินัย

การเงินดีและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการออม  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

1.  นางสาวจุฑารัตน์ สายพิณ   

2.  นางสาวโสรยา ชัยหงษา   

3.  นางสาวปนัดดา จันทร์เปรม 

- จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี 

มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

“นิทรรศการงานอาชีพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558” ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 

1.  นางสาววรรณรัตน์  สุขชูศรี 

2.  นายภริมภัทร  ประภาศรี 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาคอมพิวเตอร์ส านักงาน (MS - Office 2010) 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม 

ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวปัทมาพร  บุญเลี้ยง 

2. นางสาวพรทิพย์  แย้มปราสัย 

3. นายศุภวิชญ์  สุขสมบูรณ์ 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม 

ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวขวัญฤทัย  หวั่นใจ 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม 

ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายอาทิพย์  รักษาสร้อย 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม 

ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาววิชุดา  จันทอง 

2. นายภูมินทร์  แย้มแจ่ม 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash 

CS6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวณัฐชา  สุขแจ่ม 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ 

วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30  

ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นานนิธิต  คบทองหลาง 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายสุรศักดิ์  ไวยโภคา 

2. นายอัฏชวัตร  ทวีมูล 

3. นายนิติรุจน์  พิมพ์ภักดิ์ 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวกัญญานีย์  แป้นเปีย 
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2. นางสาวรัตติยาภรณ์  อยู่ส าราญ 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวรัชดาภรณ์  พันธุ์สิริภา 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่ม 

ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวสุนิตา  สุทธิพล 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการสร้างเว็บเพจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นายนิวัฒน์  อริยบุตร 

2. นายปณิธาน  กายจริต 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวชมนาถ  ศรจุฬาไกร 

2. นางสาววลัยพร  พุ่มเจริญ 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายบันลือศักดิ์  บุญอุทิศ 

2. นายภิญโญ  เวฬุนัส 

3. นายอานนท์  หาญภูมิ 
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 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวกมลชนก  ต่างสันเทียะ 

2. นางสาวชมพูนุท  นิลเพ็ชร์ 

3. นางสาวนริศรา  เจริญสุข 

4. นายอนิวัต  ประทุมถิ่น 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นางสาวเจนจิรา  ใจเดียว 

2. นางสาวแพรพลอย  กรจันทร์ 

3. นางสาวอวัศยา  ศรีดี 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นายธนาดล  ทาปาระ 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30  

ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายวราพงษ์  ทองสอน 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชางานช่างปรับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นายวนัต  ฮีมลาด 
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 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  

ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายชนาธิป  ปะณะมณฑา 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันทักษะ 

วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30  

ประจ าปีการศึกษา 2558  นางสาวชนาภา  ไทยประยูร 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวปรารถนา  รักษาศิล 

2. นางสาวแพรวพรรณ  พินโน 

3. นางสาวนิภาพร  อะโน 

4. นางสาวพัชรีพร  หล่องบุตรศรี 

5. นางสาววัลลภา  นอบน้อม 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายเบญญามินซาร์  มูลาเมธาวี 

2. นางสาวภาวินี  อยู่พร้อม 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe  

Flash CS6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท 

อาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวภัทรสุดา  นาคชาวนา 
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 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาการบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นางสาวธีรารัตน์  ศรีมหาดไทย 

2. นางสาวพัชริดา  เงินงาม 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ การแข่งขันทักษะ 

วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30  

ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวชนกนาถ  ศรีสุราษฎร 

2. นางสาวธีนิตา  น้อยทอง 

3. นางสาวพรรณภา  ค าบาง 

4. นางสาวพันธิตา  บุญไล้ 

5. นางสาวมินตรา  บุตรดาเลิศ 

6. นางสาวสุพัฒนา  เกตุสุวรรณ์ 
 

 - รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชางานช่างปรับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจ าปี 

การศึกษา 2558   

1. นายมฤคธร  เฉลิมบุญ 
 

- รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นายปกรณ์  หงษ์ทอง 
 

- รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง  

ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558   

1. นางสาวกุลธิดา  หามนตรี 
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2. นางสาวญาณิศา  หาเรือนศาสตร์ 

3. นางสาวธารารัตน์  นวนค่า 

4. นางสาวพรลภัส  เกษมพินิจวงษ์ 

5. นางสาวอรอนงค์  อิ่มเอิบ 

 

9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558  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 
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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 

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 

 9.  ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 10.จัดระบบดูแลอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ 

 11.พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 12.เร่งรัดส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ที่พึงประสงค์ให้เกิดค่านิยม 
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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 

“ สร้างคนดี มีฝีมือ ” 

  1.4. อัตลักษณ์ 

“ ฝีมือด ีมีทักษะ ” 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

พันธกิจ 

 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณภาพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและ 
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     มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และท านุบ ารุง  

    ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต  บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ของ 

บุคลากรและวิทยาลัยฯ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

 5.  จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กร  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 2558 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558  

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
  ปวช.1-3 พณิชยการ 
  ปวช.1-3 อุตสาหกรรม 
  ปวส.1-2 บริหารธุรกิจ 
  ปวส.1-2 อุตสาหกรรม 

- ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 
  คู่มือนักศึกษา 
  บัตรนักศึกษา 
  ค่าประกันของเสียหาย 
  ค่าปฐมนิเทศ 
  ค่าตรวจสุขภาพ 
  ค่าสื่อสาร 
  ค่าชมรม 
  ค่าบ ารุงห้องสมุด 
  ค่าประกันอุบัติเหต ุ
  ค่าอินเตอร์เน็ท 
  วัสดุฝึก 
  ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 
  ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน 

  เงนิอุดหนุน ปวช.1-3 พณิชยการ 
  เงินอุดหนุน ปวช.1-3 อุตสาหกรรม 

 

2,641,782 
2,837,881 
2,471,480 
4,252,800 

 

87,000 
174,000 
271,400 
145,000 
407,100 
542,800 
135,700 
542,800 
407,100 

1,357,000 
1,357,000 
2,171,200 
1,357,000 

 

 

7,532,395.50 
8,183,735 

 

- เงินเดือนคร ู
- เงินเดือนบุคลากร 
- เงินเดือนคนงาน 
- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร
(สวัสดิการ) 

- งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

- งบจัดหา / พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สื่อการสอน วัสดุฝึก 
  * ส าหรับจัดการเรยีนการสอน 
  * ส าหรับการบริการวิชาการ 
  * ส าหรับการบริหารจดัการทั่วไป 

- งบในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรยีนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- งบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- งบพัฒนาบุคลากร 

- ค่าสาธารณูปโภค 

17,880,276 
1,897,560 
1,780,300 

1,572,076.68 
 

500,000 

 

1,314,529.50 
1,314,529.50 

833,694 
 

355,850 

 

 
1,996,998 

 

782,595 

2,933,247.47 
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

   

 

 
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 

26,000 

รวมรายรับ 36,875,173.50 รวมจ่าย 33,187,656.15  

 

4.  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

เมื่อวันที่  16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 

ข้อเสนอแนะ 

     1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีการเซ็นต์

อนุมัติโครงการทุกโครงการ 

     2.  ควรสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนเป็น

PDCA ทุกโครงการ / กิจกรรม 

     3.  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ควรมีการอนุมัติ 

เห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

     4.  เอกสารการประเมินควรด าเนินการให้ตรงกับตัวชี้วัด

ทั้ง 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 

      

 

 

 

 

 

 
 

1. ฝ่ายแผนและพัฒนา 

ด าเนินการตรวจ

เอกสารโครงการอย่าง

ชัดเจน 

2. งานประกันคุณภาพ

ด าเนินการน าเสนอ

เพ่ืออนุมัติ 

3.   งานประกันคุณภาพ

ติดตามเป็นระบบ  

 

 
 

 

1.เอกสารโครงการ 

ครบตาม

องค์ประกอบ ชัดเจน 
 

2.มีการวางแผน

ท างานตามกรอบของ

การประเมินคุณภาพ

ภายในโดยต้นสังกัด

เอกสารการประเมิน

การต่างมีข้อมูลที่

ถูกต้องตรงตาม

มาตรฐาน 
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ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา 

มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยให้ฝ่ายวิชาการจัดท า
โครงการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 และมอบหมายแต่ละสาขาวิชาด าเนินการให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตามผลการเรียนของนักเรียน  
คศามพยายาม 
 สถานศึกษามีหลักฐานการด าเนินการเก็บและติดตามผลการเรียนของนักเรียน จากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และการรายงานผลให้สาขาวิชาและฝ่ายวิชาการทราบ  
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.32  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนทีมี่ผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 

หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา 
ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียนที ่

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 

การบัญชี 
1 57 10 47 42 89.36 
2 69 10 59 52 88.13 
3 49 1 48 42 87.50 

การขาย 

1 30 14 16 12 75.00 
2 32 2 30 29 96.66 
3 12 0 12 12 100.00 
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หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา 
ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียนที ่

ลาทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 
 

 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 
   

ภาษาต่างประเทศ 
1 30 6 24 18 75.00 
2 22 1 21 21 100.00 
3 18 2 16 16 100.00 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 59 9 50 36 72.00 
2 52 4 48 42 87.50 
3 81 5 76 73 96.05 

รศม  ปศช.พาณนชยกรรม 511 64 447 395 88.36 

ปวช. 
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1 15 0 15 13 86.66 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 

รศม  ปศช.เนทคโนโลยีสารสนเนทึฯ 15 0 15 13 86.66 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล 
1 43 6 37 31 93.93 
2 33 2 31 23 74.19 
3 37 3 34 30 88.23 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าก าลัง 
1 42 5 37 27 72.97 
2 24 1 23 22 95.65 
3 28 4 24 24 100.00 

อิเล็กทรอนิกส์ 
1 20 2 18 14 77.77 
2 18 1 17 16 94.11 
3 15 0 15 15 100.00 

ยานยนต์ 
1 79 20 59 40 67.79 
2 67 7 60 42 70.00 
3 69 8 61 56 91.80 

รศม  ปศช.อุตสาหกรรม 475 59 416 340 81.73 

รศม  ปศช. 1,001 123 878 748 85.19 
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หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา 
ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียนที ่

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. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 
1 70 10 60 60 100.00 
2 46 4 42 41 97.61 

การตลาด 
1 21 3 18 17 94.44 
2 15 3 12 12 100.00 

การพัฒนา
โปรแกรม 

1 80 7 73 73 100.00 
2 73 7 66 66 100.00 

ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

1 0 0 0 0 0 
2 7 0 7 7 100.00 

รศม ปศส.บรนหารธุรกนจ 312 34 278 276 99.28 
ปศส.เนทคโนโลยี

สารสนเนทึ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 30 2 28 28 100.00 
2 28 1 27 27 100.00 

รศม ปศส.เนทคโนโลยีสารสนเนทึ 58 3 55 55 100.00 

ปศส. 
อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 
1 30 4 26 26 100.00 
2 13 0 13 13 100.00 

ติดตั้งไฟฟ้า 
1 52 11 41 37 90.24 
2 22 1 21 20 95.23 

อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 11 0 11 8 72.72 
2 10 1 9 8 88.88 

เทคนิคยานยนต์ 
1 59 6 53 46 86.79 
2 32 2 30 27 90.00 

รศม ปศส.อุตสาหกรรม 229 25 204 185 90.68 

รศม  ปศส. 599 62 537 516 96.08 

ภาพรศมสถานึกกาา 1,600 185 1,415 1,264 89.32 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา  
 

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 จากฝ่ายวิชาการ รวมทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน 
คศามพยายาม 
 สถานศึกษามีการส่งแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เช่น สถานประกอบที่ส่งนักเรียนไปฝึกงาน และชุมชน 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว สถานประกอบการและบุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 87.62  อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 

มีการ
ประเนมนน
คศามพกา
พอใจ  

จ านศนที่ตอบกลับ 
 

จ านศนขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = 1 92 5 80 5 ร้อยละ 86.95 ร้อยละ 100 

รศม 97 85 ร้อยละ 87.62 
 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

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
สอบใหก้ับนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับ  
คศามพยายาม 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาชาวิชา จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนในชั้นปี
สุดท้าย ของแต่ละระดับโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
คศามส าเนร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ ภาพรวมสถานศึกษา 
 คิดเป็นร้อยละ 91.35  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 

ระดับ/ประเนภทศนชา สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่ลาทะเนบียน 

เนรียนครบทุกรายศนชา 
ตามโคราสร้าาหลักสูตร 

จ านศนผู้เนรียน 
ชั้นปีสุดท้ายที่ 
สอบผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปศช.พาณนชยกรรม 

การบัญชี 49 49 100.00 
การขาย 12 12 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 18 16 88.88 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 76 93.82 

ปศช.อุตสาหกรรม 

เครื่องกล 37 32 86.48 
ไฟฟ้าก าลัง 28 24 85.71 
อิเล็กทรอนิกส์ 15 15 100.00 
ยานยนต์ 69 59 85.50 

รศม ปศช. 309 283 91.58 
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ระดับ/ประเนภทศนชา สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่ลาทะเนบียน 

เนรียนครบทุกรายศนชา 
ตามโคราสร้าาหลักสูตร 

จ านศนผู้เนรียน 
ชั้นปีสุดท้ายที่ 
สอบผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปศส.บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 46 41 89.13 
การตลาด 15 12 80.00 
การพัฒนาโปรแกรม 73 65 89.04 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 7 100.00 

ปศส.เนทคโนโลยี
สารสนเนทึ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 27 96.42 

ปศส.อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 13 13 100.00 
ติดตั้งไฟฟ้า 22 21 95.45 
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 10 8 80.00 
เทคนิคยานยนต์ 32 30 93.75 

รศม ปศส. 246 224 91.05 
ภาพรศมสถานึกกาา 555 507 91.35 

 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1.  ข้อมูลผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวช.3 และ 
ปวส.2 ทุกสาขาวิชา จากฝ่ายวิชาการ 
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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 คิดเป็นค่าคะแนน 4.30  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
 
 ผลการด าเนนนนการ 

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

ระดับ ปศช. 

สาขาาาน 
จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

คศามรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ศไปพ้ืนาานทั่ศไป 
จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
จ านศนผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนขก้นไป 

ร้อยละ 

การบัญชี 49 48 26 54.17 
การขาย 12 12 4 33.33 

ภาษาต่างประเทศ 18 16 13 81.25 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 81 75 43 57.33 

เครื่องมือกล 37 34 8 23.53 
ไฟฟ้าก าลัง 28 22 7 31.82 

อิเล็กทรอนิกส ์ 15 15 5 33.33 
ยานยนต ์ 69 58 9 15.52 

รศม ปศช. 309 280 115 41.07 
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ระดับ ปศส. 

สาขาาาน 
จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

คศามรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ศไปพ้ืนาานทั่ศไป 
จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบยีนเนข้าทดสอบ 
จ านศนผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนขก้นไป 

ร้อยละ 

การบัญชี 46 42 28 66.67 
การตลาด 15 12 2 16.67 

การพัฒนาโปรแกรม 73 62 31 50.00 
ภาษาต่างประเทศฯ 7 7 3 42.86 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 27 15 55.56 
เทคนิคการผลิต 13 12 6 50.00 

ติดตั้งไฟฟ้า 22 20 5 25.00 
อิเล็กทรอนิกสฯ์ 10 8 3 37.50 
 เทคนิคยานยนต ์ 32 30 7 23.33 

รศม ปศส. 246 220 100 45.45 

ภาพรศมสถานึกกาา 500 215 43.00 

 
คศามส าเนร็จ 
*แก้ไขเนกณฑ์การตัดสนน       
                           ร้อยละจากประเนด็นพนจารณา ×  5 
                                              50      
   ภาพรศมสถานึกกาา  43.00 ×  5   =  4.30   ระดับคุณภาพ ด ี
                                  50 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
2.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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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 คิดเป็นค่าคะแนน 3.92  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

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

ระดับ 
ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/

สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

การบัญชี 49 48 33 68.75 
การขาย 12 12 7 58.33 

ภาษาต่างประเทศ 18 16 12 75.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 75 30 40.00 

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องมือกล 37 34 6 17.65 
ไฟฟ้าก าลัง 28 22 8 36.36 

อิเล็กทรอนิกส์ 15 15 5 33.33 
ยานยนต์ 69 58 15 25.86 

รศม ปศช. 309 280 116 41.42 
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ระดับ ปศส. 

ระดับ สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 
 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญชี 46 42 15 35.71 
การตลาด 15 12 1 8.33 

การพัฒนาโปรแกรม 73 62 25 40.32 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 7 6 85.71 

ปศส. 
เนทคโนโลยีฯ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 27 8 29.63 

ปศส. 
อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 13 12 3 25.00 
ติดต้ังไฟฟ้า 22 20 6 30.00 

อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 10 8 5 62.5 

เทคนิคยานยนต์ 32 30 11 36.67 

รศม ปศส. 246 220 80 36.36 

ภาพรศมสถานึกกาา 555 500 196 39.20 

คศามส าเนร็จ 
*เนกณฑ์การตัดสนน 
 ร้อยละจากประเนด็นพนจารณา ×  5 
                                              50      
   ภาพรศมสถานึกกาา  39.20 ×  5   =  3.92   ระดับคุณภาพ ด ี
                                  50 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

2.  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
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มาตราานที ่1  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 59.52  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า  
 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา

การบัญชี 65 40 61.53

การขาย 34 11 32.35

ภาษาต่างประเทศ 29 12 41.37

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 73 56.58

เคร่ืองมือกล 70 26 37.14

ไฟฟ้าก าลัง 39 22 56.41

อิเล็กทรอนิกส์ 19 15 78.94

ยานยนต์ 135 64 47.40

520 263 50.58

ร้อยละ

ปวช.พาณิชยกรรม

ปวช.อุตสาหกรรม

รวม  ปวช.

ระดบั สาขางาน จ านวนผู้เรียนแรกเขา้
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จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา

การบัญชี 56 39 69.64

การตลาด 20 14 70.00

การพัฒนาโปรแกรม 86 62 72.09

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 6 85.71

ปวส.เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เทคนิคการผลิต 14 13 92.85

ติดต้ังไฟฟ้า 22 20 90.90

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11 8 72.72

เทคนิคยานยนต์ 34 23 67.64

278 212 76.26

798 475 59.52รวมทัง้หมด

ร้อยละ

ปวส.บริหารธุรกิจ

ปวส.อุตสาหกรรม

รวม  ปวส.

เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 27 96.42

ระดบั สาขางาน จ านวนผู้เรียนแรกเขา้

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ปวช.                      2 50.58 ต้องปรับปรุง 
ปวส.                      4 76.25 ดี 
ภาพรศมสถานึกกาา   2 59.52 ต้อาปรับปรุา 

 
 
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 โดยฝ่ายทะเบียนวัดผลและงานประกันคุณภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการข้อมูล 

 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการส่งแบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยงานติดตาม(งานประกันคุณภาพ)  โดยประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ติดตามทางตรง คือ การโทรศัพท์ หรือ line ที่ส าคัญข้อมูลเบื้องต้นได้มาจากงานทะเบียนวัดผล
และข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 

 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี ภาพรวมสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.37 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับ สาขาาาน 

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 

การบัญช ี 44 3 6.81 4 9.09 37 84.10 44 100.00 
การขาย 13 2 15.38 0 0.00 11 84.62 13 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 15 0 0.00 1 6.67 14 93.33 15 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 100 17 17.00 3 3.00 80 80.00 100 100.00 

ปศช. 
อุตสาหกรรม 

 

เครื่องมือกล 34 3 8.82 3 8.82 23 67.65 29 85.29 
ไฟฟ้าก าลัง 27 3 11.11 9 33.33 15 55.56 27 100.00 

อิเล็กทรอนิกส ์ 24 6 25.00 1 4.17 16 66.67 23 95.84 
ยานยนต ์ 47 0 0.00 1 2.13 41 84.23 42 89.36 

รศม ปศช. 304 34 11.18 22 7.24 237 72.96 293 96.38 
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ระดับ สาขาาาน 

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 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบัญช ี 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 
การตลาด 40 12 30.00 2 5.00 20 50.00 34 85.00 

การพัฒนาโปรแกรม 31 10 32.26 2 6.45 19 61.29 31 100.00 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ปศส. 
เนทคโนโลยี

สารสนเนทึและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 9 45.00 1 5.00 10 50.00 20 100.00 

ปศส. 
อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 35 16 45.72 12 34.28 4 11.43 32 91.43 
ติดตั้งไฟฟ้า 22 6 27.27 8 36.36 4 18.18 18 81.81 

อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

14 2 14.29 0 0.00 6 42.86 8 57.15 

เทคนิคยานยนต ์ 29 14 48.28 1 7.14 9 31.03 24 82.75 

รศม ปศส. 206 84 40.78 26 12.62 72 34.95 182 88.35 

รศมท้ัาหมด 510 118 23.14 48 9.41 309 60.59 475 92.37 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ปวช.                      5 96.38 ดีมาก 
ปวส.                      5 88.35 ดีมาก 
ภาพรศมสถานึกกาา  5 92.37 ดีมาก 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( จ านวนนักเรียนที่หายไปบางส่วน คือ ไม่สามารถติดต่อได้/ไม่
จบการศึกษา) 
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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 88.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการที่มีต่อ 

                          คุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
มีการประเนมนน

คศามพกา
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัศอย่าา 
สร้าา

เนครื่อามือเนพื่อ
เนก็บข้อมูล  

 

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 

มี = 1 15 38 - 15 32 - ร้อยละ 100 ร้อยละ 
84.21 

 

รศม 53 47 ร้อยละ 88.67 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

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 4.3 ดี 
1.5 3.92 ดี 
1.6   
1.7 2 ต้องปรับปรุง 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รศม 4.40 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งช้ีที ่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 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล 

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 
สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการ มีข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา มีโครงการใช้และพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตรและมีการประเมินหลักสูตร มีการน าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไปใช้ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2557 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
มี 

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

เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ 
2. แผนการเรียน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนชา 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

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

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

จากผลการด าเนินงาน ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลการจัดส่งแผนการสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 จากงานวิชาการ 
2. แบบการนิเทศการสอน 
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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 าเนินงาน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีมาก 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

ร้อยละ 80 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ 80 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า
บันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ 80 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนชาที่สอน 

จ านวน 59 คน 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนชาที่สอน 

จ านวน 59 คน 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 จากงานวิชาการ 
2. ข้อมูลสรุปการท าวิจัยของครู ปีการศึกษา 2558 จากส านักงานประกันคุณภาพและวิจัย 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชีท้ี่  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 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 จากงานวิชาการ 
2. แผนการเรียน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

มีแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการฝึกงานของผู้เรียน มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ และมีการลงนามความร่วมมือ 
คศามพยายาม 

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

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการฝึกงาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลจากงานแนะแนว ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 
- สรุปจ านวนสถานประกอบการ ฯ หน่วยงาน ทีส่่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
- การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
- ผลการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
- การสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการสัมมนาการฝึกงาน 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 
รศม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขี้ท่ี 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 และน าใช้ใน ทุกสาขาวิชา 
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 
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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
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
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 
4.62  

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย 
4.71  

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา  
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่าย 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และมีการจัดท า
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
ผลการด าเนนนนการ 

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

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
  

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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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
ฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดบัคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 

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

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มี 

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

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษาในเล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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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 และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  

2 ครั้ง 
  4 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.75 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ 
2. ปฏิทินวิชาการ (การประชุมครู บุคลากร) 
3. ค าสั่งปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 
4. แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
เพ่ือให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ครู 
บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ และมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการด าเนินการ 

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

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.00 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

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
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการตาม โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ผลการด าเนินงานตามโครงการท า
ให้ความเสี่ยงลดลง 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งเสพติด ด้านการทะเลาะวิวาท และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 
คศามส าเนร็จ 
         จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. แผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง 
2. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง(ลดลง) ในแต่ละด้าน 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี ้  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพ่ือร่วมกันดูแลนักเรียนและ
มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและด าเนินการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้า
เสาธง รวมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มี 
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศกึษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

- ค าสั่งปฐมนิเทศนักศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรประจ าวัน 
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- รายงานการประชุมเครือข่ายงานปกครอง 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยในวิทยาลัย 
- ข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทางวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 



  63 
 

 

มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     

                         การใช้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  
  ศนธีด าเนนนนการ 

คศามตระหนัก 
สถานศึกษามีโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ของสถานศึกษา และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการการประเมินความพึง
พอใจ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ  

จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ตามแผนปฏิบัติการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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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 
 โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
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 โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 3.90 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

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

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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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 มีการสนับสนุนทุนศึกษา และสนับสนุนการท าวิจัยของครูและ
บุคลากร ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ด าเนินการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
คศามส าเนร็จ 

                จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ  
90 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

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

ร้อยละ 5 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 
80 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 ร้อยละ 
20 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  โครงการพัฒนาครู (ตามแผนปฏิบัติการ) 
2.  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อของครู บุคลากรทางการศึกษา 
3.  โครงการสนับสนุนครู บุคลากรท างานวิจัย 
4.  โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านอาชีพ โดยการเรียนแบบคู่ขนาน โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
5. เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 จาก คุรุสภา จ านวนทั้งหมด 14 ท่าน  
6. โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กร

ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ (โครงการจีน 2+2) 
7. โครงการสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุครู บุคลากร 
8. โครงการสวัสดิการทายาทวิทยาลัย 
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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 

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

จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนการ 

(1) 
าบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 

(3)  
ผล  

(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

5,408,652 
 

2,629,059 
ร้อยละ 
48.61 

มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 (3) = 100 x รายไดห้รือมลูค่า
ผลผลติ / ค่าวัสดุฝึก  

ไม่มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

2,629,059 
ร้อยละ 
48.61 

มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

355,850 
ร้อยละ  
6.58 

มี 

5 

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

1,996,998 
ร้อยละ  
36.92 

มี 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

  
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
1. แผนปฏิบัติการ 
2. การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 
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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 าเนินงาน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่เปิดสอน 

ร้อยละ 28 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

20 แห่ง 

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

5 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

- โครงการไทยจีน 2 + 2 (แลกเปลี่ยนครู / นักเรียน) 
- โครงการทุนเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
2. บันทึกความร่วมมือช่วยเหลือ,การท า MOU กับสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา 

2.1   ประเทศจีน (Guangxi University of Science and Technology) 
2.2   HEZHOU UNIVERSITY 
2.3   มหาวิทยาลัย นากานิห้อง ประเทศญี่ปุ่น 
2.4   ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์    

  มาตรฐานสากล 
2.5   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2.6   LiuZhou Railway Vocational Technical College 
2.7   บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 
2.8   บริษัท บี.ควิก จ ากัด 
2.9   บริษัท โตโยต้า ประตูน้ าพระอินทร์ จ ากัด 
3.10 บริษัท จ.เจริญชัย มอเตอร์ส กรุ๊ป จ ากัด 
3.11 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
3.12 บริษัท มิตซูอยุธยา(ไทยธาดา) จ ากัด 
3.13 บริษัท แม็ดเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
3.14 บริษัท อยุธยาอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
3.15 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
3.16 ธนาคารออมสิน 
3.17 มูลนิธิชัยพัฒนา 
3.18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สุพรรณบุรี 
3.19 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
3.20 บริษัท เซ็นทรัล 
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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 4 ดี 
3.10 4 ดี 
3.11 4 ดี 
3.12 3 พอใช้ 
รศม 4.58 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

ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมีการจัดประชุม

ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย 
4. วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน

และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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5. วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเช้าเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลา 

6. วิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน และมีการระดมทุนการศึกษาจากภายนอกเพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียน 

7. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

8. วิทยาลัยมีโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

9. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ิมมากข้ึน 
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มาตราานที่ 4  การบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
ตัศบ่าชี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ครูและ 
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
คศามส าเนร็จ  

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนนิการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 16 กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

 

 
คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายวิชาการ) 

- กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหัวเวียง   
- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่โรงเรียน

ชุมชนในชุมชน          
 

- กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนวัดนางชี   
- กิจกรรมพ่ีสอนน้อง โรงเรียนวัดนางชี                                    
 
- กิจกรรมสอนน้องออม โรงเรียนลาดชโดสามัคคี อ.ผักไห่  

จ. พระนครศรีอยุธยา  
- กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี                                       

 
- กิจกรรมสอนน้องนอกบ้าน (จิตอาสาสัมพันธ์) ณ.ชุมชน ต.ราชคราม  

อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 
- กิจกรรมคริสมาสต์ และ English Camp โรงเรียนศิริเสนาวิทยา                                       

 
- กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- กิจกรรมหน่วยบริการตรวจเช็ครถยนต์ 

 
- กิจกรรมบริการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- กิจกรรมบริการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
 
- กิจกรรมบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
- กิจกรรมบริการซ่อมบ ารุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย 

 
- กิจกรรมยกระดับฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ให้กับนักศึกษาด้อยโอกาส  
- กิจกรรมการจัดสร้างเครื่องเล่นเด็ก ให้กับนักเรียน โรงเรียน ศิริเสนา 

 
 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

สาขาวิชาการตลาด 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 

 
มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 4 ดี 
รศม 4.00 ด ี

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  

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. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้คร ูบุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ด าเนินการโดย ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ทุกแผนกวิชา 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีโครงการให้ผู้เรียนระดับปวช.3 และ ปวส.2 ในทุกสาขางาน ท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์และงานวิจัยตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และสถานศึกษาสนับสนุนการจัดงานวันวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงาน 
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 และน าผลงานออกเผยแพร่ในงานวันวิชาการ ที่ทาง
วิทยาลัยจัดขึ้น 
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. สถานศกึษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  25 

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

จังหวัด ภาค และชาติ 
ร้อยละ  5 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของแต่ละสาขางาน 
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 
3. แบบสรุปโครงการ 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 าวิจัยของครูผู้สอน และมีระเบียบปฏิบัติในการท าวิจัย 

ปีการศึกษาละ 1 เล่มต่อคน และมีระเบียบในการให้รางวัลผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลระดับชาติ 
เป็นเงิน 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 
หรืองานวิจัย และมีการจัดแสดงผลงานวิจัยครู ในงานวันวิชาการ และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และได้รับการ
ประเมินผลงาน จ านวน 16 เล่ม 

คศามส าเนร็จ 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
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 
87.69 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 
81.53 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 
24.61 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. โครงการ การท าวิจัยของบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการ 
2. ระเบียบปฎิบัติครูและบุคลากร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
3. งานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2558 
4. เกียรติบัตรผลงานการเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ  

ครั้งที่ 8 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 5 ดีมาก 
5.2 5 ดีมาก 
รศม 5 ดีมาก 

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 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในงานวันวิชาการท่ีทางวิทยาลัยจัดขึ้น และสามารถน าผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาได้มากข้ึน 

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 ส่าเนสรนมการ 
ปกครอาระบอบประชาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข 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 าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 
คศามส าเนร็จ 

จากการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามจี านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทนู

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 85 
3 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 90 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจติส านึก ดา้นการรัก

ชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบคุลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มตี่อภาพลักษณข์อง
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  5.00 
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คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  

1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการส่งเสริม ทะนุบ ารุงศาสนา 
3. โครงการวันส าคัญของชาติ 
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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  
คศามพยายาม 

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

จากการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่ม ี
1 สถานศึกษามจี านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ไม่

น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
3 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
   ร้อยละ 80 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรบัปรุง
การบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มตี่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงัจติส านึกดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  5.00 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. โครงการของแผนก 
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามี โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
คศามส าเนร็จ 

จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามจี านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนนัทนาการ ไม่น้อยกวา่ 5 
โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
3. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  80 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มตี่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. โครงการกิจกรรมนักศึกษา 



  85 
 

 

มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คศามพยายาม 

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
คศามส าเนร็จ 
            จากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษา และผู้เรียน 

1 กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

3. สถานศึกษามีการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มตี่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมนิโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย............ 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 4 ดี 
รศม 4.75 ดีมาก 

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 บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

3. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

4. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย 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 าเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศกึษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าสั่งประกันคุณภาพภายใน ปี 2558 
2. โครงการประกันคุณภาพ 
3. ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ.2555 

  ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก 

สถานศึกษามีคณะกรรมการ การด าเนินงาน เรื่องการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
และมีแผนงาน ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 
คศามพยายาม 

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

จากผลการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ระดบัคุณภาพ ดีมาก  จ านวน  
24  ตัวบ่งชี้   อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ. 2555  ปีการึกกาา 2558 
 

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      
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มาตราาน ตัศบ่าชี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 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 24 7 1 1  
  
     *เกณฑ์แก้ไข  
               รวมจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ระดับคุณภาพ ดีมาก   จ านวน.....24....ตัวบ่งชี ้  
 

คศามส าเนร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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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 

     

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 
รศม 4.50 ดีมาก 

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
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. วิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท ารายงาน
ประจ าปีรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 



91 
 

 

ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558 

 

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 

4.30 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

3.92 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 2 ต้องปรับปรุง 

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 35.22  

คะแนนเฉลี่ย 4.40 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 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

สถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 55  

คะแนนเฉลี่ย 4.58 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 4  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

หรืองานวิจัยของครู 
 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 10  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 19  
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดี 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก 
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   ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .......33...... ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........1...... ตัวบ่งชี้    
 

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

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
              ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

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 
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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 
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. วิทยาลัยมีการปรับรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้เพ่ิมมากข้ึน 

19. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน าผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาได้มากขึ้น 
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20. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และ
สามารถน าผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 

และชาติมากข้ึน 
21. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
22. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

23. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

24. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

25. วิทยาลัยด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

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

27. วิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท า
รายงานประจ าปีรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จุดควรพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าดี) 
 
1. จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า อยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุงเนื่องจาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในแต่ละบุคคล เช่น การลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพ
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

เมื่อวันที่  16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 

ข้อเสนอแนะ 

     1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีการเซ็นต์

อนุมัติโครงการทุกโครงการ 

     2.  ควรสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนเป็น

PDCA ทุกโครงการ / กิจกรรม 

     3.  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ควรมีการอนุมัติ 

เห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

     4.  เอกสารการประเมินควรด าเนินการให้ตรงกับตัวชี้วัด

ทั้ง 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 

      

 

 

 

 

 

 
 

1. ฝ่ายแผนและพัฒนา 

ด าเนินการตรวจ

เอกสารโครงการอย่าง

ชัดเจน 

2. งานประกันคุณภาพ

ด าเนินการน าเสนอ

เพ่ืออนุมัติ 

3.   งานประกันคุณภาพ

ติดตามเป็นระบบ  

 

 
 

 

1.เอกสารโครงการ 

ครบตาม

องค์ประกอบ ชัดเจน 
 

2.มีการวางแผน

ท างานตามกรอบของ

การประเมินคุณภาพ

ภายในโดยต้นสังกัด

เอกสารการประเมิน

การต่างมีข้อมูลที่

ถูกต้องตรงตาม

มาตรฐาน 
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ภาคผนวก 
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