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ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

 วิทยาลั ย เทคนิ ค พัทยา เป็ นสถานศึกษา  สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระบบปกติ  ระบบทวิภาค ี (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  
 

 1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 15/17  หมู่ที่ 2  ซอยวัดหนองเกตุใหญ่  ต าบลนา
เกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   20150  
 

 1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 
       วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   มีสภาพชุมชนโดยทั่วไป อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น

ประชากรในเขตอ าเภอบางละมุง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการใช้แร งงาน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมรวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ สถานที่
ส าคัญในชุมชน ได้แก่ วัดหนองเกตุใหญ่ วัดพุทธิวราราม วัดจิตตภาวัน ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง สถานีต ารวจ
อ าเภอบางละมุง สถานีอนามัยวัดหนองเกตุใหญ่ โรงพยาบาลบางละมุง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียน
บางละมุง เป็นต้น 

 

            1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น...131,689,929.51บาท  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1 งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  2555 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1. งบบุคลากร 
( เงินเดือน,  เงินประจ าต าแหน่ง,  เงินวิทยฐานะ,  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ) 

 
10,226,961.28 

2. งบด าเนินงาน  
     2.1 งบด าเนินงาน ( ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ) 3,038,400 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค 400,000 
3. ค่าเสื่อมค่า 98,273,628.23 
4. งบเรียนฟรี  15  ปี  :  ค่าจัดการเรียนการสอน ( งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน )  
     4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 1,0181,300 

4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,430,440 
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ  ( เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ )  
     5.1 โครงการ Fit  it  Center 861,000 
     5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 330,000 
     5.3 โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 40,000 
     5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 824,200 
     5.5 โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน / วิชาชีพระยะสั้น 84,000 

รวมงบด าเนินการทั้งส้ิน 131,689,929.51 
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2554  ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 
 1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังแสดงในตารางที่ 1.2  
ถึงตารางที่ 1.5 
 

ตารางที่ 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

ระดับชั้น หลักสูตร รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวช. 1 406 198 24 20 430 218 648 
ปวช. 2 210 193 - - 210 193 403 
ปวช. 3 235 158 4 2 239 160 399 

รวมระดับ ปวช. 851 549 28 22 879 571 1,450 
ปวส. 1 85 84 60 51 145 135 280 
ปวส. 2 85 55 49 21 134 76 210 

รวมระดับ ปวส. 170 139 109 72 279 211 490 
รวมทั้งหมด 1,021 688 137 94 1,158 782 1,940 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
 
ตารางที่ 1.3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/  หรือแกนมัธยม  จ าแนกตามหลักสูตร 

ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 
รุ่นที่/ ป ี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวน

รายวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
24/1/2555 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 14 112 126 

  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 3 5 71 76 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 7 13 211 224 

24/2/2555 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 4 84 88 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 4 6 74 80 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 7 21 162 183 

25/1/2555 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 7 185 192 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 3 - 63 63 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 7 24 150 174 

25/2/2555 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 2 86 88 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 2 2 30 32 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 5 14 77 91 
  รวม 51 112 1,305 1,417 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
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ตารางที่ 1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 
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ฝ่ายผู้บริหาร 4 4 - - 4 - - 3 1 - - 1 3 - 
แผนกวิชาเครื่องกล 8 1 - 7 8 - - - 8 - 1 - - - 
แผนกวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง 

4 - 2 2 3 1 - - 4 - - - - - 

แผนกวิชาโลหะการ 4 1 1 2 4 - - - 4 - 1 - - - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 6 1 - 5 5 1 - 1 5 - 1 - - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 6 1 3 2 2 4 - - 6 - 1 - - - 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

4 - 1 3 3 1 - 2 2 - - - - - 

แผนกวิชาการบัญชี 7 1 4 2 - 7 - 1 6 - 1 - - - 
แผนกวิชาการตลาด 4 1 - 3 - 4 - 1 2 - - 1 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

6 2 - 4 2 4 - 2 4 - - 2 - - 

แผนกวิชาการโรงแรม 4 1 - 3 - 4 - - 4 - 1 - - - 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 - - 3 2 1 - - 3 - - - - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 17 1 4 12 4 13 - 2 15 - - 1 - - 
หลักสูตรระยะสั้น 8 4 - 4 2 6 - 1 6 1 1 3 - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
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ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
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งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) 3 - - 3 - 3 - - 3 - - 
งานบริหารทั่วไป (งานเอกสารการพิมพ์) 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานบุคลากร 2 - -- 2 - 2 - - 2 - - 
งานบัญชี 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 
งานการเงิน 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 
งานทะเบียน 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
งานพัสด ุ 3 - - 3 - 3 - - - 3 - 
งานอาคารสถานท่ี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3 - - 3 - 3 - - 2 1 - 
งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
งานวิทยบริการและห้องสมดุ 3 - - 3 - 3 - - - 3 - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานสื่อการเรยีนการสอน 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 - - 2 1 1 - - 2 - - 
งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - - 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิง่ประดิษฐ ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2 - - 2 1 1 - - - 1 1 
งานส่งเสรมิผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
งานฟาร์มและโรงงาน - - - - - - - - - - - 
งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานครูที่ปรึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานปกครอง 2 - - 2 1 1 - - - 2 - 
งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 

รวมท้ังหมด 41 - - 41 6 35 - - 15 25 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 
 

       คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     นายปริวัฒน์  ถานิสโร 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 

                                                                     
 

 
 
 
 

 
                        นายนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธ์ิ                                    นางนพพร  สุรินทร ์
                   รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาการศึกษา                 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
                     
                        
                            นายวทิยา   อินสว่าง                                        นายณัฐพงษ์   อินทรสุข             
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       
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1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา) 
 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา) 
  -ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ สมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ หน่วยองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเชื่อม TIG และเชื่อมไฟฟ้าของ

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาระดับชาติ 
  -ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R ขององค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดวงดนตรีไทยสากลคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเชื่อม TIG และเชื่อมไฟฟ้าของ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องลูกทุ่งชาย
ขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องเพลง
ไทยสากล 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๒ 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรีโฟล์ค
ซองของคนพันธ์ R  

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรีสากล
ของคนพันธ์ R  

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องลูกทุ่ง
ชาย 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องเพลง
ไทยสากล 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเชื่อม TIG และเชื่อมไฟฟ้า 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เครื่องวัดระดับแรงดันแบตเตอรี่ 
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1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
               ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2555  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา -ผู้เรียนทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
-ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 
-ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนแผนธุรกิจน าแผน
ธุรกิจไปใช้ได้จริงและ มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

-พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมดใน สถานศึกษา 
-แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
-แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 80 
-ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
-มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ อาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา -แผนพัฒนาสถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของบุคคลทั้ง
ภายใน/ภายนอก สถานศึกษา 
-การกระจายอ านาจการบริหารงานให้ฝ่ายและแผนกวิชา 
-การท าปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่การปฏิบัติตามแนวทาง 
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เ พ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
-การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
-การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนให้เอ้ือ ต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน 
-การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  -มุ่งพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยให้บริการวิชาการ

วิชาชีพและฝึกปฏิบัติ แก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น -การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
-Fix it center 
- ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
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-การเรียนการสอนที่ร่วมกับนโยบายส่งเสริมอาชีพของจังหวัด 
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

-มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานทาง
วิชาชีพ หรือโครงงาน วิทยาศาสตร์ ที่ใช้กระบวนการทางวิจัย 
หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. ทุกแผนวิชา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการ 
ประกันคุณภาพภายใน 
-สนับสนุนให้ผลงานของนักเรียน นักศึกษาไปเผยแพร่ในหลาย 
ช่องทาง 

1.5.6 ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ -ระดมสถานประกอบการหรือผู้ เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
-ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
-ระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากบุคคลหรือแหล่งงานต่าง 
ในการสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.5.7 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งในด้าน
อาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง /คน / 
ปี 
-ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสืบ
ค้นหาความรู้ เพ่ือ พัฒนาตนเองหรือผู้เรียน 

1.5.8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

-มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่เปิดทาการสอน เพ่ือเสริมความรู้และ สร้างทักษะการ
ทางาน 
-มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดประสบการณ์
ในวิชาชีพให้กับผู้เรียน ทุกสาขา 

 

1.6  ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  2555  ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
 

1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู
และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

-มีการจัดระบบเวร,ยาม เพ่ือดูแลและรักษาความปลอดภัย
ภายในวิทยาลัย 
-มีการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันภัย ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีการจัดการจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท -มีการจัดระบบดูแลโดยครูที่ปรึกษา ติดตามพบปะนักเรียน 
นักศึกษาทุกสัปดาห์ 
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-มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือทราบการเคลื่อนไหวในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
-มีการพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 
-มีการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยสถานศึกษาในการ
ก ากับดูแลนักเรียน 

1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด -ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญญาหายาเสพติดของนักเรียนกลุ่ม
ที่ติดยาเสพติด และกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
-สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-ตรวจสอบสุขภาพ/สารเสพติดอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร  

-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรม
การเสี่ยง 
-จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้เรียนทั้งหมด 

1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม -มีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอบายมุข
ประเภทต่าง ๆ 
-มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ 
ผู้ปกครอง 
-มีโครงการตรวจเยี่ยมเยียนหอพัก 
-มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชี้แจงให้เห็นถึงโทษของการ
พนัน 
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ตอนที่  2 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 

       ปรัชญา (Philosophy) 
      คุณธรรมเยี่ยม =  มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณาระเบียบวินัย  เป็นคนดีของสังคม 
      เปี่ยมวิชา =   มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเยี่ยม 
      พัฒนาอาชีพ =   เพ่ือสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป  
 

       วิสัยทัศน์ (Vision) 
ONE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION LEADER IN CHONBURI PROVINCE  หนึ่งใน

ผู้น าการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
 

        พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ

ของประเทศ 
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้ นักเรียน 

นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือ

แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ประชาชน ในงานด้านอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท า และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

ได้ 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 1  
เ พ่ือผลิตก าลั งคนระดับกลางให้กับระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 

เพ่ิมปริมาณนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เรียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้ง
ในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ 
เทคโนโลยี 

เป้าหมายที่ 2 
เ พ่ื อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรง งานให้ กั บระบบ
อุตสาหกรรม และการสร้างอาชีพให้กับพลเมืองของ
ประเทศ 

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ได้ท างานเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท างานใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ท างานมีรายได้ระหว่างเรียน 
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เป้าหมายที่ 3   
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเยาวชน ที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียน
วิชาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัด   
 

จูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน
สถานศึ กษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เป้าหมายที่ 4 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และความช านาญ
ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็นการผลิตสินค้า 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถใน
การท างานตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของ
สถานประกอบการของหน่วยงานรัฐและเอกชน มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ มี
ความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
เป็นก าลังคนระดับเทคโนโลยีได้ 

เป้าหมายที่ 5 
พัฒนาและปรับปรุงจิตส านึกของผู้จะเข้าสู่ งาน และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนของระบบงาน 
และเทคโนโลยีที่พวกเขาจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับ
สภาพงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

เป้าหมายที่ 6 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ เข้าสู่อาชีพที่จะต้องมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและอาจถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่
หลายครั้งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป  

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้
ความสามารถในการจัดการเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 
เป็นผู้ประกอบการใหม่ตามสาขาวิชาชีพเรียนมา 

เป้าหมายที่ 7 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านภาคการ
ผลิตในพ้ืนที่ สังคม และก าลังแรงงาน      

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมใน
การจัดสถานที่ เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่
ค้นคว้า การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า ร  โ ร ง ฝึ ก ง า น 
สภาพแวดล้อมส านัก งานทางธุ รการและ อ่ืนๆ ที่
เ อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษา อันส่งผลให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพใน
การท างานในสถานประกอบการ 

เป้าหมายที่ 8 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงให้เป็นองค์กรการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและวิชาชีพ เป็นที่พ่ึงพิงของ
สถานประกอบการภาคการผลิตในพ้ืนที่ สังคมและก าลัง
แรงงาน 

เปิดโอกาสให้ก าลังแรงงาน ผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้ท างานในตลาดแรงงานได้รับ
การเทียบโอนเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อเพ่ือ
เพ่ิมวุฒิการศึกษา     
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2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก  
1) วิทยาลัยควรพัฒนาการปฏิบัติที่ดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง หรือก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 

-โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 
-โครงการอบรม 108 อาชีพในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
-โครงการอบรม 108 อาชีพให้กับชุมชนที่
สนใจ 
-กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้นตามโครงการ
เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิตแก่
ผู้ประสพปัญหาทางสังคมของชุมชน 
-โ คร งการกิ จก ร รมท าค ว ามสะอาดวั ด
สวนสาธารณะดูแลผู้ป่วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ชรา 
-กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา 

2) วิทยาลัยควรกลั่นกรองนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละสาขา
วิชาชีพเพ่ือลดปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่อนข้างต่ า และ
นักเรียนลาออกกลางคัน 

-โครงการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษา 
-โครงการปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
-โครงการเตือนก่อน retry 
-โครงการระบบอิเล็กทรอนิกส์ดูแลนักเรียน
นักศึกษา 
-โครงการครูเวรตรวจสอบนักเรียนนักศึกษา 

3) จัดหา อบรม จัดจ้างครูให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในสาขาวิชาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

-โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาชีพ 
-โครงการ1ครู1สถานประกอบการ 
-โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงาน 

4) วิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น 

-โครงการ พัฒนาองค์ ความรู้ น วั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
-โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยของครูและนักเรียน 

5) วิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาในทุกสาขาวิชาสร้าง
งานวิจัย ตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนดไว้ทุกระดับ 

-โครงการ พัฒนาองค์ ความรู้ น วั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของครู 

6) ควรประเมินผลโครงการให้ครบทุกโครงการและท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ
และการประเมินโครงการ 

7) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการให้สมบรูณ์ทุกงาน -โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
ศธ 02 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบ
การควบคุมภายใน 
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-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

8) วิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาครูทางด้านวิชาชีพที่สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

-โครงการนิ เทศการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิชาชีพ 
 

9) วิทยาลัยควรจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบรูณา
การ 
-โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
1) ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ของครูที่ปรึกษา -โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ

ตรวจสอบ ติดตาม ของครูที่ปรึกษา 
2) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูผู้สอน โดยให้
ได้รับการฝึกอบรมตรงตามรายวิชา/ สาขาวิชาที่สอน เพ่ือจะได้ใช้
ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาชีพ 
-โครงการ 1 ครู 1 สถานประกอบการ 
 

3) น าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่มีปัญหามาใช้ในการดูแลนักเรียน -โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษากองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

4) การตรวจสารเสพติดควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเฝ้า
ระวังทั้งบุคลากรภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ 

-โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลาการ
ในวิทยาลัยฯ 
-โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 

5) ควรก าหนดการตรวจสารเสพติดให้พร้อมกันและติดตามผลที่ไม่ได้
รับการตรวจให้ครบถ้วน 

-โครงการตรวจสารเสพติดของนักเรี ยน
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจและนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง 

6) ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยมีนักศึกษาองค์การเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เช่น โครงการจิตอาสา, โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เป็นต้น 

-โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรม อชท. 

7) โครงงานนวัตกรรมและงานวิจัย ควรน าออกไปใช้งานหรือใช้
ประโยชน์กับชุมชนและสถานศึกษา 

-โครงการจัดท าผลงานวิจั ยสิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชน 

8) SAR ประจ าแผนกแต่ละแผนกให้มีความชัดเจน มีการพัฒนาและ
เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภายในแผนก และสรุปเสนอผู้บริหาร 

-โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอน/แผนกวิชา/วิทยาลัยฯและ
เผยแพร่ 

9) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผลโครงการในแต่ละปี -โครงการประเมินผลการด าเนินการตาม
โครงการของสถานศึกษา 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1) ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ -โครงการอบรมปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

ปฏิรูปวิธีสอน 
2) จัดหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา -โครงการจัดวิ่งมินิมาราธอน 

-โครงการจัดจ าหน่ายคุกก้ีปีใหม่ 
-โครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน



 

 

- 14 - รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการติดตามให้
ค าแนะน าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ 
จัดระบบรักษาความปลอดภัย
อย่าง ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้เรียน 
ครู และ บุคลากร ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

จั ดระบบเว รยามรั กษ าความ
ปลอดภัยและใช้กล้องวงจรปิด
บ ริ เ ว ณ ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ด้านหน้า 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ผู้ เรียนทุกคนได้รับการดูแลให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือป้อง กันการทะเลาะ
วิวาท 

จั ด ระบบครู ที่ ป รึ กษา ประจ า
ห้องเรียนและครู พ่ี เลี้ยงประจ า
แ ผ น ก วิ ช า อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ผู้ เรียนทุกคนได้รับการบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตรวจสาร
เสพติด ให้ค าปรึกษาและเฝ้าระวัง
การแพร่ ระบาดของสารเสพติด 
ใน สถานศึกษา 

ให้บริการตรวจสุขภาพและสาร
เสพติดประจ าปี จัดให้มีการอบรม
พิษภัยของสาร เสพติดและจัด
กิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
และวันเอดส์โลก 

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้ความรู้และ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับเพศศึกษาและ 
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

จัดระบบครูที่ปรึกษาและนักเรียน
จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
เพศศึกษา และการใช้ ถุ งยา ง
อนามัย 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่ว
สุม 

ผู้เรียนทุกคน ได้รับความรู้และ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับผลกระทบของ 
การพนันและการมั่วสุมการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงอบายมุข 

จัดระบบครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือป้องกันการมั่วสุมของนักเรียน
จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือหลีกเลี่ยง
อบายมุข 

 

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

จังหวัดชลบุรีมูลนิธิองค์กรบริษัทสถานศึกษา
อ่ืน 

3) จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา -โครงการอบรมจิตวิทยาครูที่ปรึกษา 
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ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
โดยมีโครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและร่วมกัน
หาทางแก้ไข โดยครูผู้สอนมีการสอนเสริมให้เด็กที่อ่อน และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา และ
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เพ่ือช่วยปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา 

 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับ ปวช. 

 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

จ านวนผู้
ลาออก
กลางคัน 

จ านวน
คงเหลือ 

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ร้อยละ เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

- สาขางานยานยนต ์

 
 

243 

 
 

66 

 
 

177 

 
 

129 

 
 

72.88 

 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
- สาขางานเครื่องมือกล 

 
95 

 
26 

 
69 

 
49 

 
71.01 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
77 

 
30 

 
47 

 
34 

 
72.34 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 144 39 105 82 78.10  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 134 35 99 79 79.80  
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 92 24 68 53 77.94  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 785 220 565 426 75.40  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม        

สาขาวิชาพณิชยการ       
- สาขางานบญัช ี 169 19 150 104 69.33  
- สาขางานการขาย 54 13 41 33 80.49  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 191 33 158 121 76.58  
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 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 414 65 349 258 73.93  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว       

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว       
- สาขาวิชาการโรงแรม 151 45 106 89 83.96  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 7 43 43 100  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

201 52 149 132 88.59  

        ระดับ ปวส. 
 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเคร่ืองกล  
-สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
 

51 

 
 
4 

 
 

47 

 
 

36 

 
 

76.60 

 

สาขาวิชาเทคนิอุตสาหกรรม  
      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

 
8 

 
2 

 
6 

 
5 

 
83.33 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
-สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 

 
23 

 
3 

 
20 

 
20 

 
100.00 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
32 

 
1 

 
31 

 
28 

 
90.32 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
36 

 
3 

 
33 

 
31 

 
93.94 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-สาขางานคอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์

 
11 

 
0 

 
11 

 
9 

 
81.82 

 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 161 13 148 129 87.16  
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 สาขาวิชาการบัญช ี

- สาขางานการบญัช ี
 

68 
 
4 

 
64 

 
59 

 
92.19 

 

สาขาวิชาการตลาด 
- สาขางานการตลาด 

 
25 

 
1 

 
24 

 
24 

 
100.00 

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 

 
34 

 
0 

 
34 

 
32 

 
94.12 

 

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 127 5 122 115 94.26  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว       
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว       
-สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 21 3 18 16 88.89  
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

21 3 18 16 88.89  

 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 1709 358 1351 1076 79.64  
          

 ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  จ ำนวน 1,076 คน  จากผู้เรียนทั้งหมด 1,709 คน คิดเป็นร้อยละ 79.64 ของผู้เรียน
ทั้งหมด คิดเป็น 4.97 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมำก...... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า  (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและ
ครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพ่ือให้
ทราบว่าสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในระดับใด 
 

 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีค าสั่งมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน มีการสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ทราบว่าสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้เรียนในระดับใด เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา  การเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

ผลการประเมินจาก
สถานประกอบการ/

หน่วยงาน 

ผลการ
ประเมินจาก

ชุมชน 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

เอกสาร 
อ้างองิ 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  
     -สาขางานยานยนต ์

 
 

3.38 

 
 

4.24 

 
 

3.81 

 
 

     -สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 4.32 3.52 3.92 
   รวมสาขาวิชาเคร่ืองกล 7.70 7.76 7.73 

2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
3.28 

 
4.32 

 
3.80 

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 4.26 3.82 4.04 
   รวมสาขาวิชาเคร่ืองกลและซอ่มบ ารุง 7.54 8.14 7.84 

3 สาขาวิชาโลหะการ 
     -สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
3.36 

 
4.18 

 
3.77 

     -สาขางานเทคนิคเช่ือมอุตสาหกรรม 4.14 3.38 3.76 
 รวมสาขาวิชาโลหะการ 7.50 7.56 753 

4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 4.23 3.28 3.75 
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- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 4.18 3.36 3.77 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 4.31 3.21 3.76 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 4.22 4.29 4.25 

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 4.26 3.42 3.84 

- สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 4.28 3.62 3.95 
  รวมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 25.48 21.18 23.32 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 48.22 44.64 46.42 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม    
5 สาขาวิชาพณิชยการ    
 - สาขางานบัญชี (ปวช.) 4.62 4.32 4.47 

- สาขางานบัญชี (ปวส.) 4.73 4.34 4.53 
- สาขางานการขาย 4.33 3.78 4.05 
- สาขางานการตลาด  4.42 3.64 4.03 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.53 4.12 4.32 

- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 4.38 4.22 4.3 
รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม 27.01 24.42 25.7 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 27.01 24.42 25.70 
 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว    

- สาขาวิชาการโรงแรม 3.84 3.42 3.63 

- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.24 3.12 3.68 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.81 3.32 3.56 

รวมสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 11.89 9.86 10.87 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 11.89 9.86 10.87 
 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 87.12 78.92 82.99 

 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.12 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 78.92  และผลรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 82.99 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ ์ดีมาก  

 

........................................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักถึงการจัดการสอบเพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ของนักเรียนระดับ ปวช. 
และนักศึกษาระดับ ปวส. เพ่ือวัดผลการเรียนว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ  

เพ่ือด าเนินการก าหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่
ละระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน โดยนักเรียนระดับ ปวช. มีการประเมินทฤษฎี  20% ต้องได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และประเมินปฏิบัติ  80% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มรวม 
100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ส่วนนักศึกษาระดับ ปวส.ประเมินทฤษฎี  40%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
ของคะแนนเต็ม ประเมินปฏิบัติ  60%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มรวม 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ70 จดัให้การติวก่อนสอบ เพ่ือให้เรียนได้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวช.3 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ เอกสาร 
อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  
     -สาขางานยานยนต ์

 
 

51 

 
 

45 

 
 

88.23 

 

2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
21 

 
20 

 
95.23 

 

3 สาขาวิชาโลหะการ     
     -สาขางานเชื่อมโลหะ 28 20 71.43  

4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 34 34 100.00  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 38 30 78.94  
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 26 21 80.77  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 198 150 75.75  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม     
5 สาขาวิชาพณิชยการ     
 - สาขางานบัญชี 51 33 64.71  

- สาขางานการขาย 19 12 63.16  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 33 76.74  

รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม 113 78 69.03  



 

 

- 20 - รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 113 78 69.03  
 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว     

- สาขาวิชาการโรงแรม 33 22 66.67  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 12 100.00  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 45 34 75.56  
 รวมท้ังสิ้นของระดับ ปวช. 356 262 73.59  

 
ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับปวส. 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวนผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  

ร้อยละ เอกสาร 
อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

    

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 23 23 100.00  

2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง      
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลติ - - -  

3 สาขาวิชาโลหะการ     
     -  สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 11 11 100.00  

4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 23 23 100.00  

5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์     
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 22 22 100.00  

6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
  -สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - -  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 79 79 100.00  
 
7 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
สาขาวิชาการบัญช ี     

- สาขางานการบญัชี 23 13 56.52  
8 สาขาวิชาการตลาด     

- สาขางานการตลาด 9 9 100.00  
9 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 15 8 53.54  
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 47 30 63.82  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     
8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว     
 - สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 7 7 100.00  
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 7 7 100.00  
 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 133 116 87.22  
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ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ ำนวน 378 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน  489 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.30 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็น 4.83 คะแนน ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมำก...... 

 

................................................................................. 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีความตระหนักในการให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
จ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดติวผู้เรียน ให้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป และจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยใช้ข้อสอบจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และน าผลการสอบไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวช.3 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ เอกสารอ้าง
อิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  

- สาขางานยานยนต์ 

 
 

43 

 
 
7 

 
 

16.28 

 
 
 

2 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  

- สาขางานเครื่องมือกล 
 

20 
 
5 

 
25.00 

 

3 
สาขาวิชาโลหะการ     

- สาขางานเชื่อมโลหะ 27 6 22.22  

4 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 30 8 26.67  

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 32 8 25.00  

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 6 26.09  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 175 40 22.86  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม     
5 สาขาวิชาพณิชยการ     

 
- สาขางานบัญชี 48 28 58.33  

- สาขางานการขาย 19 4 21.05  

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 17 42.50  
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 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 107 49 45.79  

 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

   
 

สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

   
 

- สาขาวิชาการโรงแรม 30 8 26.67  

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 11 6 54.55  

 
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

41 14 34.15 
 

 รวมปวชทั้งสิ้น 323 103 31.89  
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวส. 2 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ เอกสารอ้าง
อิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  

 
 

   

    -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 22 5 22.73  
2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง      

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ไม่มีแผนเปิด ไม่มีแผนเปิด ไม่มีแผนเปิด  
3 สาขาวิชาโลหะการ     

     -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 11 0 0.00  
4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 22 6 27.27  
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 21 6 28.57  
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     

-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่มีแผนเปิด ไม่มีแผนเปิด ไม่มีแผนเปิด  
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 76 55 42.76  
 
7 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
สาขาวิชาการบัญชี     

- สาขางานการบัญชี 21 6 28.57  
8 สาขาวิชาการตลาด     

- สาขางานการตลาด 9 3 33.33  
9 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 15 7 46.67  
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 45 16 35.56  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว     
 - สาขาวิชาบริการอาหารและ 7 3 42.86  
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เครื่องดื่ม 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
7 3 42.86 

 

 รวมปวสทั้งสิ้น 128 74 57.81  

 รวมทั้งสิ้น 451 177 39.25  

 
   

ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ ำนวน 177 คน  จาก
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  จ ำนวน 451 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.25 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ คิด
เป็น 3.93 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดี...... 
 

.......................................................................... 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบจ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดติวผู้เรียน ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ
ระดับชั้น ปวส.2 เพ่ือให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการสอบ  และน าผลการสอบไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวช.3 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาติ
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ เอกสารอ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  

 
 

   

- สาขางานยานยนต์ 43 14 32.56  
2 สาขาวชิาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง      

- สาขางานเครื่องมือกล 20 5 25.00  

3 สาขาวิชาโลหะการ     

- สาขางานเชื่อมโลหะ 27 9 33.33  
4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 30 8 26.67  

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 32  21.88  
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- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 8 34.78  
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 175 51 29.14  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม     
5 สาขาวิชาพณิชยการ     
 - สาขางานบัญชี 48 20 41.67  

- สาขางานการขาย 19 6 31.58  

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 19 47.50  
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 107 45 42.06  

 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว     

- สาขาวิชาการโรงแรม 30 7 23.33  

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 11 7 63.63  
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
41 14 31.14  

 รวมปวชทั้งสิ้น 323 149 46.13  
ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับปวส. 2 
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ เอกสารอ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  

    

    -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 22 3 13.64  
2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง      

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต - - -  
3 สาขาวิชาโลหะการ     

     -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 10 2 20.00  
4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 22 8 36.36  
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 21 9 42.86  
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     

-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - -  
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 75 22 29.33  
 
7 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
สาขาวิชาการบัญชี     

- สาขางานการบัญชี 21 10 47.62  
8 สาขาวิชาการตลาด     

- สาขางานการตลาด 9 5 55.56  
9 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
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- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 15 11 73.33  
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 45 26 57.78  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว     
 - สาขาวิชาบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
7 4 

 
57.14 

 
 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

7 4 57.14  

 รวมปวสทั้งสิ้น 127 52 40.94  

 รวมทั้งสิ้น 450 362 80.44  
                          

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
จ ำนวน 362 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ ำนวน 450 คน  คิดเป็นร้อยละ  80.44  ของผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมำก...... 

............................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

“ยกเว  นการประเมินตามประกาศคณะกรรมการประกันค ุณภาพภายในการอาชีวศึกษา” 
 

............................................................................ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไปได้  ซึ่งทางวิทยาลัยได้ด าเนินการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียน
ให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ความพยายาม 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยาด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี
โครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข  
และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมบางรายวิชาทุกภาคเรียน และลงทะเบียนภาคฤดูร้อนทุกปีการศึกษา เพ่ือช่วย
ปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา 
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ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.) 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

- สาขางานยานยนต ์

 
 

145 

 
 

33 

 
 

22.75 

 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
- สาขางานเครื่องมือกล 

 
38 

 
15 

 
39.47 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
67 

 
25 

 
37.31 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 99 28 28.28  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 75 28 37.33  
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 52 23 44.23  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 476 152 31.93  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม (ปวช.) 

สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานบัญชี 

 
 

81 

 
 

42 

 
 

51.85 

 

- สาขางานการขาย 27 13 48.14  

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 88 38 43.18  
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 196 93 47.44  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ปวช.)     

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว     
- สาขาวิชาการโรงแรม 82 32 39.02  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 32 12 37.50  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 114 44 38.59  

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้า 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(ปวส.) 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
 

33 

 
 

20 

 
 

60.61 

 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลติ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 

14 10 71.43  

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
25 

 
18 

 
72.00 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
26 

 
18 

 
69.23 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - -  
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 98 66 67.35  
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)     
สาขาวิชาการบัญช ี

- สาขางานการบญัชี 
 

30 
 

23 
 

76.67 
 

สาขาวิชาการตลาด 
- สาขางานการตลาด 

 
10 

 
9 

 
90 

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 

 
17 

 
15 

 
88.24 

 

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 57 47 82.46  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปวส.)     
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     

- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 11 7 63.64  
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 11 7 63.64  

 รวมทั้งสิ้นของสถานศึกษา 952 409 42.96  
                     

        ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  จ ำนวน 952คน  
จากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  จ ำนวน 952 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.96  ของผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น คิดเป็น 
2.68 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์....พอใช้..... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักถึงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
ได้งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ว่าได้งานท าใน
สถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี มีการติดตามโดยใช้ไปรษณีย์
ตอบรับ   การโทรศัพท์ติดตาม การติดตามทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพทางด้านใดบ้าง 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับ ปวช. 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ได้งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

ร้อยละ เอกสาร
อ้างอิง 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

- สาขางานยานยนต ์

 
 

29 

 
 
5 

 
 
2 

 
 

19 

 
 

26 

 
 

89.66 

 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
- สาขางานเครื่องมือกล 

 
8 

 
- 

 
3 

 
5 

 
8 

 
100.00 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
15 

 
3 

 
1 

 
9 

 
13 

 
86.67 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 25 8 - 17 25 100.00  
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- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 32 9 - 19 28 87.50  
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 7 2 - 5 7 100.00  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 116 27 6 74 107 92.24  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม         

สาขาวิชาพณิชยการ        
- สาขางานบญัช ี 46 1 3 40 44 95.65  
- สาขางานการขาย 16 2 1 13 16 100.00  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 5 1 30 36 100.00  

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 98 8 5 83 96 97.96  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว        

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว        
- สาขาวิชาการโรงแรม 23 4 3 14 21 91.30  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7 - - 7 7 100.00  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 30 4 3 21 28 93.33  
 รวมระดับ ปวช.  244 39 14 178 231 94.67 

 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับ ปวส. 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ได้งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

ร้อยละ เอกสาร
อ้างอิง 

       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
 

30 

 
 

28 

 
 
1 
 

 
 
1 

 
 

30 

 
 

100.00 

 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลติ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 

 
12 

 
9 

 
2 

 
- 

 
11 

 
91.67 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
26 

 
20 

 
2 

 
4 

 
26 

 
100.00 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
12 

 
3 

 
- 

 
3 

 
6 

 
50.00 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 
16 

 
7 

 
2 

 
6 

 
15 

 
93.75 

 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 96 67 7 14 88 91.67  
     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         

สาขาวิชาการบัญช ี        
- สาขางานการบญัช ี 6 4 1 1 6 100.00  

สาขาวิชาการตลาด        
- สาขางานการตลาด 7 1 1 5 7 100.00  

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 19 13 - 6 19 100.00  

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 32 18 2 12 32 100.00  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว         
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว        
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- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 8 3 1 12 100.00  
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 12 8 3 1 12 100.00  

 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 384 132 26 205 363 94.53  
                                        

     จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 ร้อยละ           =                                                                                             
      จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา จ ำนวน 384 คน  ได้งำนท ำ 
132 คน   ,ประกอบอำชีพอิสระ 26 คน   และศึกษำต่อจ ำนวน  205 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.53 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์....ดีมำก..... 

 

............................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง 
 ความพยายาม 
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้ ส าเร็จ
การศึกษา  ร่วมกับงานแนะแนว  และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจ  ใน 3 ด้าน  คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือ
กลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ  น า
ข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และแปลผล  วิทยาลัยฯ  ได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
จัดการเรียนการสอน  ทั้งทางด้าน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  
ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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หน่วยงาน จ านวน
สถานที ่

กลุ่มตัวอย่าง 
(ไม่น้อยกว่า 30%) 

ผลการประเมิน
มากกว่า 3.51-5.00 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เอกสารอ้างอิง 

สถานประกอบการ/
หน่วยงาน 

130 40 38 95.00  

สถานศึกษา 10 5 5 100.00  
ผู้รับบริการ 26 25 23 92.00  
       รวม 166 70 66 95.67  
 

         ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผลจาการประเมินของสถานประกอบการหรือหน่วยงานมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.51 - 5.00  จ านวน  66 แห่ง  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 95.67 ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

4.97 คะแนน ดีมาก 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1)  และมีผล (4) 
พอใช้ ปฏิบัติ  (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) และ
มีผล (5) 

 

ดีมาก 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

4.83 คะแนน ดีมาก 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

3.93 คะแนน ดี 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 

5.00 คะแนน ดีมาก 
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ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

-ยกเว้น- - 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

2.68 คะแนน พอใช้ 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

5.00 คะแนน ดีมาก 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5) 
ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 
(4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.63 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 

ปี 
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ตัวบ่งชี้ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
การ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 

ความตระหนัก 
จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2553-2561) ได้ก าหนดไว้ดังนี้ วิสัยทัศน์    คน

ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ      

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา  พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า 
สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัยมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของ
ผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  
          วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  จึงได้ระบุเรื่องการจัดท าแผนสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ ลงในโครงการของฝ่ายวิชาการ โดยได้มีการประชุม วางแผน มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานทวิภาคี)  และ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ (งานความร่วมมือ) ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   
 ความพยายาม  

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้มีการด าเนินการส ารวจหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  โดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรไปยังสถานประกอบการต่างๆ และด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการส ารวจความต้องการ หลังจากนั้นได้
เชิญสถานประกอบการในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
และด าเนินการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกัน น าหลักสูตรที่ ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียนการ
สอน และท าการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน โดยแต่ละขั้นตอนได้มีการประชุม วางแผน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินโครงการมาด าเนินการปรับปรุงในครั้งต่อๆไป  
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ข้อ 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ผลการปฏิบัต ิ เอกสารอ้าง

อิง มี=1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 1  
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
1 

3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 1 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 1 
5 สถานศึกษามีการน าหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  (1) – (4)  

ไม่เกิน  3  ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน 

0 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 4 
       

           ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1-5 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  

.............................................................................. 
    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยมีความตระหนักในการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีการเรียนตรงตามหลักสูตรฐานสมรรรถนะ  
ตามท่ีสถานประกอบการ หน่วยงานต้องการ  และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูผู้สอนแต่ละคน  และให้ครูแต่
ละคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน  มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดท าแผนการสอน  มีการนิเทศแผนการสอนโดยฝ่าย
วิชาการ   
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวช.3 

จ านวนครูผู้สอน จ านวนครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาดว้ย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 

ร้อยละ เอกสาร 
อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  
     -สาขางานยานยนต ์

 
 
8 

 
 
8 

 
 

100 

 

2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
7 

 
7 

 
100 

 

3 สาขาวิชาโลหะการ     
     -สาขางานเชื่อมโลหะ 4 4 100  

4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     
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- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 6 6 100  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 6 6 100  
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 4 4 100  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 35 35 100  
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม     
5 สาขาวิชาพณิชยการ     
 - สาขางานบัญชี 7 7 100  

- สาขางานการขาย 4 4 100  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 100  

รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม 17 17 100  
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 17 17 100  
 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว     

- สาขาวิชาการโรงแรม 4 4 100  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 1 100  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 5 100  

 -  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ์ 17 17 100  
 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 17 17 100  

 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1  มีผลตามข้อ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  

 

......................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักในการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควีรการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ  ไดด้ าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูแต่ละคน  โดยให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการ
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยจัดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  ที่ช่วยให้
ใช้สื่อได้อย่างสะดวก  ฝ่ายวิชามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผล
จากการสอนด้วยเทคนิควีรการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน า
ผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนวิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่
สอน 

1  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 

1 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่
ละคนท าบันทึกหลังการสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 

1 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่
สอน 

1 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
                                          

                    ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการด าเนินการให้ครูแต่ละ
คนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนวิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคน
ท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 

.................................................................................................................  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงจัดท าเกณฑ์/วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสมและหลากหลายวิธี รวมถึงด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีกระบวนการวัดและประเมินผล ร่วมกันกับผู้เรียน เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม 
ในการจัดการเรียนการสอน และตรงตามมาตรฐานรายวิชาในรายวิชานั้น ๆ 

ความพยายาม 
              วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอนให้ครูผู้สอน และมีการ
ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน  บันทึกหลังการสอน  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดการก าหนดวิธีวัดและ
ประเมินผล และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนของครู
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ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน โดยในการวัดและประเมินผลได้มีการก าหนดให้มีความหลากหลาย  เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี=1 /ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

1 
แฟ้มประกัน
คุณภาพ  2.4 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

1 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

1 

4 สถานศึกษาด าเนินให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

1 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยมี
การปฎิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

............................................................................ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตามสาขาที่เรียน  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
การฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผล
การฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือก สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตามสาขาที่
เรียน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการฝึกงาน
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการออกฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการ
วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลการสัมมนาไปปรับปรุงในการจัดให้ผู้เรียนไปฝึกงาน 
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ข้อ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี = 1/ไม่มี =0 

1 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท า
ความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
งาน 

1 
 

2 
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน 

1 
 

3 
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  
หน่วยงาน 

1 
 

4 
สถานศึกษามีการวัดการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน 

1 
 

5 
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การสัมมนา 

1 
 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการฝึกงาน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

...................................................................................................  
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฎิบัติ (1) – (4) ดี 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1)  และมีผล (4) 
พอใช้ ปฏิบัติ  (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฎิบัติ (1)  มี
ผลตามข้อ (5) 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 
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รายวิชา พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 4.80 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  2 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 2.5   ระดับคณุภาพในการฝึกงาน 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือก ากับและส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  มาตรา 38  และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยต่อไป 
 

 ความพยายาม 
สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุมขอ
ความเห็นชอบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  การ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 40 - รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 
 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1 
 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ 
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

1 
 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 
 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
                  

          ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย วิทยาลัยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  และด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  มี
การปฎิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติ  มีการ
ปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

.......................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 
ประจ าปี 2554-2558 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา  และมีการส่งเสริมโครงการที่
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ให้อยู่ในแผนการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของทุกแผนกวิชาด้วย  และในการ
ด าเนินงานของโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย   
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี 2554– 2558  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  ของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติ  ท้องถิ่น  และบุคลากรของสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นผู้บริการผู้อื่นด้วยความสมัครใจ  ภายใต้
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการต่างๆ  จนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สถาน
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ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  และได้รับความชื่นชมเป็นโล่  รางวัล  และเกียรติบัตรต่างๆ  ทั้งในระดับภาค
และระดับชาติ ได้แก่    
 

1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ระยะท่ี  1 
  2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  ระยะท่ี  2 
  3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  ระยะท่ี  3 
  4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “เทศกาลปีใหม”่ 
  5. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “เทศกาลสงกรานต์” 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา 

1 แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถานศึกษา 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง 

1 รายงานการ 
ประชุม 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

ความตระหนัก 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์การภายนอก มีความตระหนัก และให้ความส าคัญกับการสร้าง
ระบบการมีส่วนรวมของผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานศึกษา ประจ าปี 2554-2558 เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย ในเรื่องการเป็นสถานศึกษาพอเพียง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการแต่ละปีจากหลายแผนกเพ่ือการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการเสนอใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในการบริหารและบุคคลภายนอกได้เข้ามีส่วนร่วมโดยการจัดโครงการประชุม สัมมนา
รับฟังความคิดเห็น จึงได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอก สถาน
ประกอบการ ในเรื่องความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาจึงได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาคมวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีต่อวิทยาลัยการเทคนิคพัทยาจากที่ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก ประจ าปี
การศึกษา 2555 โดยข้อมูลจากการประเมินโดยได้น าแบบสอบถามเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาก่อน
ด าเนินการให้ประชาคมตอบแบบสอบถาม 
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 ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามปรัชญา อัตลักษณ์และจุดเน้นจุดเด่นสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  จึงจัดให้นักเรียน 
นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
ส่งเสริมความรู้ในด้านวิชาชีพ และยังเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านความรู้ต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุม
ถึงนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอีกด้วย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่
น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับทุกๆกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้หล่อ
หลอม และซึมซับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

 ความพยายาม 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ การด าเนินงานของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
  - หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้ประสานข้อมูล โครงการ แผนงานจากหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้า
งานน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้ 

ผู้เรียน   สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการในชมรมองค์การวิชาชีพ และงานกิจกรรม  
ใช้เกณฑ์การผ่านวิชากิจกรรมเป็นตัวควบคุม 

คร ู     สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านแผนกวิชา 
บุคลากรอ่ืน   สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านสายบังคับบัญชาของหัวหน้างานและรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ  
ผู้ปกครอง   สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านครูที่ปรึกษาและงานปกครอง 
ชุมชน   สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจ าปี 2555 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
    2.1 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2555 
    2.2 โครงการวันไหว้ครู และไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2555 
      2.3  โครงการกีฬาสีภายในประจ าปีการศึกษา 2555 
     2.4  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจ าปีการศึกษา 2555 
    2.5  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) 
      2.6  โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  ประจ าปีการศึกษา 2555 
      2.7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2555 
     2.8  โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555   
      2.9  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาคมวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีต่อ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีขอบเขตการส ารวจ คือ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรในสถาน
ประกอบการ ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้จัดการเรียนการสอนตามแผนแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาสถานศึกษาที่แสดงจุดเน้น 
จุดเด่นของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาลัยเทคนิคพัทยามีการจัดระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาผ่านระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา เช่น การส่ง
ข้อความสั้นถึงผู้ปกครอง(การสร้างภูมิคุมกัน) ,การเปิดหลักสูตรวิชาเกษตร(พอประมาณและภูมิคุ้มกัน) ,การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา เพ่ือให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่อาเชียน (ภูมิคุ้มกัน)  

ข้อ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 
มี=1  /ไม่มี=0 

1 
สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

1 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

2 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุ คลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 
แผนปฏิบัติการ 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 1 แผนปฏิบัติการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 1 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 1 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาก าหนดเป็น
เป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มี
การเปิดรับฟังความคิดในทุก ๆ ด้าน จากบุลากรภายในสถานศึกษา และความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก ใน
ช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่นการจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานทั้งองค์กร การน าข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษามาก าหนดเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาได้มีการควบคุมอัตราส่วนครูผู้สอนต่อผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด การ
ควบคุมอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารงานด้านบุคลากร พ้ืนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพย์สินอ่ืน ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดศึกษาโยค านึงถึงความคุ้มค่า มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ความพยายาม 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบายการสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่าง 
ๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555  ได้ด าเนินงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชนโครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพบาง
ละมุง เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่นโยบายของสถานศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการจัดท า
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ การสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การควบคุมดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษา และจากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน มีการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัล “สถานศึกษา
พอเพียง” 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้าง

อิง มี = 1 / ไม่มี =0 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 1  
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 
1  

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1  

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไป
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

1  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

1  

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
                

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติ
ตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก      
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีความส าคัญของการใช้ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ โดยมีการพัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูแลรับผิดชอบในด้านต่างๆ และมีการก าหนด
บุคลากรรับผิดชอบในการท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่ตามรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและให้ความช่วยเหลือบุคลกร
ต่างๆ ในเรื่องระบบสารสนเทศ มีการวางแผนจัดการประชุมในส่วนของงานศูนย์สารสนเทศ เพ่ือสรุปผลการด
ด าเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบครอบคลุมภารกิจต่างๆ เช่น ข้อมูลของนักเรียน/นักศึกษา งานทะเบียน 
งานวัดผลและประเมินผล งานปกครอง ฯลฯ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป
ให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที และง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือ ใช้ในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการเผยแพร่ ข่าวสารผลงานของบุคลการใน
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
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 ความพยายาม 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ด าเนินการจัดการแต่งตั้งหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษาและด าเนินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใช้เพ่ือความสะดวกในการน ามาใช้ข้อมูล
และน าไปใช้ประโยชน์ ในงานต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้
ทุกทีและทุกเวลา โดยเชื่อมโยงระบบเครือข่ายที่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการเรียนการสอน 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้น าระบบดูแลบริหารจัดการเครือข่าย (Rnet 2007)  ที่พัฒนาโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือให้
เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการการะท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม ศธ.02 ซึ่งท างานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานต่างของสถานศึกษาได้แก่  

1.ข้อมูลงานทะเบียน ประกอบด้วย ข้อมูลประวัตินักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยู่ สถานศึกษาที่จบ ระดับ
การศึกษาที่จบปีการศึกษาท่ีจบ ฯลฯ 

2.ข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน ข้อมูลแผนการสอน ข้อมูลครู ข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอน 

3.ข้อมูลงานวัดผลประเมินผล ประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียนรายวิชา 
การน าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่ได้จากโปรแกรม ศธ.02 เพ่ือน าเข้าสู่ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา (RMS 

2007) ซึ่งท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตาม
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น งานบุคลากร งานสารบรรณ งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้โดยชัดเจน 

ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงได้แต่งตั้งหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ทั้งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมประเมิน
ตามพ่ึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาและเพ่ือให้มีความครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นมีการ
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของงานต่างๆมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบ
บริหารงานอาชีวศึกษา (Rms 2007) ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและช านาญ 

 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี =1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

1 ข้อมูล
สถานศึกษา 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 1 ระบบ RMS 
2007 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

1 คู่มือการใช้ 
จัดอบรม

สารสนเทศ 
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
1 สรุปผลประเมิน

ความพึงพอใจ 
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ผู้เรียน 
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
1 สรุปผลประเมิน

ความพึงพอใจ 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

.......................................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ความตระหนัก 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท 
3. ความเสี่ยงด้านสารเสพติด 
4. ความเสี่ยงด้านสังคม (ชู้สาว) 
5. ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม 

โดยจัดท าโครงการสนับสนุนมากข้ึนทุกปีและเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนด 
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่
ชัดเจน 

ความพยายาม 
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง   

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงทุกปี 
 จัดท าสถิติและร้อยละของเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ในความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านทุกปี 
 จัดท าค าสั่งและสร้างกลไก และติดตามในเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ 
 จัดท าโครงการสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อลดความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 

1. ด้านความปลอดภัย 
2. ด้านการทะเลาะวิวาท 
3. ด้านสิ่งเสพติด 
4. ด้านสังคม 
5. ด้านการพนันและการมั่วสุม 
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ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความ

เสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
และผู้ปกครอง 

1 แฟ้มประกัน
คุณภาพ  3.6 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 1 
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 1 
4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหาร

ความเสี่ยง 
1 

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 1 
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5 

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน                 
5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

...................................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยงานครูที่ปรึกษาได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ด าเนินการดูแลครูและนักเรียน 
นักศึกษานั้น ทางงานครูที่ปรึกษามีการป้องกันและดูแลอย่างเต็มความสามารถโดยใช้วิธีการต่างๆ โดยมีการส ารวจ
นักเรียน นักศึกษาทุกรายสัปดาห์ รายเดือน ในการพบนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกและทุกชั้นปี และท าการติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะได้รับการขาดเรียน (ขร) ให้กลับเข้ามาเรียนตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยงานครูที่ปรึกษามีความตั้งใจและพยายามในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทางงานครูที่ปรึกษาได้จัดท า แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในเชิงรุกในปีการศึกษา 
2555 โดยจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 16 ธันวาคม 2554  เพ่ือเป็นการดูแลนักเรียน นักศึกษาหลาย
คนที่พบอุปสรรคในการเรียน หรืออุปสรรคในการเดินทางมาเรียนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนบ่อยงานครู
ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทในการดูแลนักเรียนนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาได้โดยสมบรูณ์  ต่อมา งานครูที่ปรึกษาได้จัด
โครงการประชุมผู้ปกครองหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2555  ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555  เพ่ือรับรู้ รับทราบถึง
ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 2 ครั้งในภาคเรียนที่1 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
และได้รับการความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา อย่างเต็มที  จึงท าให้ครูและนักเรียน ได้เข้าถึง
ปัญหาของแต่ละแผนก แต่ละชั้นปี ต่อมาทางงานครูที่ปรึกษาได้จัดโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน
เกินก าหนด(ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ ขร) ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ในการจัดโครงการ
ครั้งนี้เป็นการจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะได้การขาดเรียน ขร ก่อนจะปิดเรียนในภาค
เรียนที่ 1 โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือป้องกันนักเรียน นักศึกษาหมดสิทธิ์สอบและอาจจะโดนไล่ออกตามมาด้วย การจัด
โครงการนี้ ผู้ปกครองให้ความสนับสนุนให้ความร่วมมือเต็มทีและให้ความช่วยเหลือ เรื่องเบอร์โทรศัพท์ในการ
ติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงท าให้ครูและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ทีดีต่อกัน และ ติดต่อสอบถามถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด 
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ข้อ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 
มี=1/ไม่ม=ี0 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 1  
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1  

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 1  
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
1  

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 1  
 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดระบบดูแลผู้เรียน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

.............................................................. 
 

ตัวบ่งช้ีที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักอยู่เสมอว่าต้อง
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา สร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังจิตส านึก มีความมุ่ง ความกระตือรือร้น และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจน
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียนต่าง ๆ ต่อไป 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในด้านการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระพระวิษณุ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนทางเท้าใต้หลังคาคลุมทางเดิน 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องทางเดินเท้าหน้าตึกพาณิชย์ 
3. โครงการจัดซื้อกระเบื้องเพ่ือปูพ้ืนทางเดินเท้าหน้าตึกพาณิชย์ 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรม 
5. โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดห้องเรียนและโรงฝึกงาน 
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ข้อ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรง

ฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

1  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 1  
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

1  

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 1  
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 1  
 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
        

        ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น
จ านวน 5 ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือบริหารหมวด
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  จัดโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชา อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม จัดระบบพัสดุตรวจสอบสภาพการใช้งาน มีรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการหากไม่สามารถ
ซ่อมได้ให้ด าเนินการจ าหน่าย จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนให้มีครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เพียงพอและ
เหมาะสมกับหลักสูตรในแต่ละสาขา สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้านความรู้ 
ทักษะ การเรียนการสอน  
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดซื้อวัสดุฝึก (สผ.) ครุภัณฑ์การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือให้เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา ตามแต่ละโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ทุกแผนกวิชาทุกสาขา) 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน (ทุกฝ่าย) 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี =1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
1  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 1  
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3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

1  

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 1  
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 1  
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยมีการปฏิบัติ
ตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

.................................................................... 
      

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ส่งเส ริมให้มี
โครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  จรรยาบรรณ และ
ระเบียบวินัย มีการส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันสมัย  มีการจัดหาทุนการศึกษา  
ทุนวิจัย  ทุนสิ่งประดิษฐ์  ให้ครูเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  มีการจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานภายนอก  มีการสนับสนุนให้ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อ ง  เช่นครูสอนดี  
มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดีส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาวะทางอารมณ์  และสังคม  โดยจัดให้มีสวัสดิการ
บ้านพัก  สหการร้านค้า  น าคณะครูไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ   
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการปฏิบัติงาน 

มี=1/ไม่มี =0 
เอกสารอ้างอิง 
 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 75 

1  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการ แลกเปลีย่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

1 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5 
       



 

 

- 51 - รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 

          ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 
ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

...................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของวิทยาลัย ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้านชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดงบประมาณในด้านการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน  มีการจ าหน่วยผลผลิตจากวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดสรร
งบประมาณในด้านการด าเนินการจัดให้มีสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  การจัดท าโครงการและกิจกรรม
ในด้านต่าง  ๆ  จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ด้านชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์    
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 
1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 
1  

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

0 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

1 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการบริหารการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยมีการปฎิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 4 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

 

........................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และ หรือต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงโดย
ส่วนใหญ่  และสามารถประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบ ในเชิงประจักษ์ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีโครงการระดม
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา จะได้รับทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริงที่ถูกต้อง โดยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขางานต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ที่เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และนอกจากนี้เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจัดโครงการให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทัศนศึกษาดูงาน พร้อมทั้งก่อนจบการศึกษาใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และต้องผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นก าลังออกสู่
ตลาดแรงงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม 

1. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศ (แผนปฏิบัติงาน) 
 2. มีข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรสาขางาน) 
 3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน (สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละสาขางาน) 
 4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา (สรุปจ านวนสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน) , (โครงการมอบโล่เชิญชูเกียรติแก่สถาน
ประกอบการ) , (โครงการสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัย) 
 5. รายการทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา (รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ) 
 6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง (สรุปการประเมินผล) 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
1 แผนการ

ปฏิบัติงาน 

2 สถานศึกษามีสาขานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางาน 

1 หลักสตูร
สาขางาน 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

1 สรุปจ านวน
สถาน
ประกอบการ 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 

1 รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม 1 สรุปผลการ
ประเมิน 
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ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
        

                ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัต ิ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
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7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม   แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   4 ข้อ ดี 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  3 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งชี้  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศ 

และ หรือต่างประเทศ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

 ความตระหนัก 
                วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ที่จะ
ส่งเสริมผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  เพ่ือให้บรรลุเ ป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้สนับสนุนการบริการทักษะ  วิชาการและวิชาชีพ  
นอกเหนือการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษามีการวางแผนการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน  
ทุกฝ่ายได้รับทราบ  และร่วมกัน คิดท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วมให้บริการ 
               ความพยายาม   
      วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้แผนกวิชาต่าง  ๆ  จัดกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพมี
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียน  และได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เช่น  
โครงการ Fix it  center ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  ระยะที่ 3  มีกิจกรรมให้บริการฝึกอบรม  108  อาชีพ  โครงการ
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ให้บริการตรวจสอบรถยนต์ช่วงเทศบาลปีใหม่  สงกรานต์  เพ่ือเป็นการลด
อุบัติเหตุ  และเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของชาติ  โครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชนเพ่ือถวายใน
หลวง   
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชพี 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

1 
 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
กิจกรรม ต่อปี 

1 
 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

1 
 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

1 
 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

1 
 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
                

                  ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยมีการปฎิบัติตาม
ประเดน็จ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  4 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
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 มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์  

ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ฯ  โดยงานวิจัยได้ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย ส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดท า
โครงงานวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงได้
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรในการจั ดท าโครงงานวิชาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้งานวิจัยมีการติดตามและรายงานผลโครงการของสถานศึกษา  สิ่งประดิษฐ์ 

และโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการแสดงผลงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ การน าผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  มีการเผยแพร่ผลงาน
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย  จัดการอบรมการจัดท าโครงการ/โครงงานสิ่งประดิษฐ์แก่นักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3  และ ระดับชั้น  ปวส.2  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเล่มผลงานโครงการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับปวช.3 

จ านวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
โครงการ/

สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์/

งานวิจัย 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

จ านวน
ผลงานท่ี
เผยแพร่

ต่อ
สาธารณ

ชน 

ร้อยละ
ของ

ผลงานท่ี
เผยแพร่

ต่อ
สาธารณ

ชน 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือได้รับ
รางวัล
ระดับ
ชุมชน 

จังหวัดและ
ชาต ิ

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือได้รับ
รางวัล
ระดับ
ชุมชน 

จังหวัดและ
ชาต ิ

เอกสาร 

อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  
       -สาขางานยานยนต ์

 
 

49 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

100 

     

2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
20 

 
7 

 
7 

 
100 

 
 

    

3 สาขาวิชาโลหะการ          
   -สาขางานเชื่อมโลหะ 23 12 12 100      

4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 35 12 12 100   5 14.29  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 33 12 12 100      
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-  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 17 8 8 100      

  รวมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 85 32 32 100      
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 177 69 69 100      
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม          
5 สาขาวิชาพณิชยการ          
 สาขางานบัญชี 51 17 17 100      
 สาขางานการขาย 19 6 6 100      
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 15 15 100      
 รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม 113 38 38 100      
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 113 38 38 100      
 
6 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว          
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว          

- สาขาวิชาการโรงแรม 28 10 10 100      

-  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 11 4 4 100      

รวมสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

39 14 14 100      

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

39 14 14 100      

 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 329 121 121 100      
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับปวส. 

จ านวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

 

จ านวน
โครงการ/

สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์/

งานวิจัย 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

จ านวน
ผลงานท่ี
เผยแพร่
ต่อสา
ธารณ 

ร้อยละ
ของ

ผลงานท่ี
เผยแพร่

ต่อ
สาธารณ

ชน 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือได้รับ
รางวัล
ระดับ
ชุมชน 

จังหวัดและ
ชาต ิ

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือได้รับ
รางวัล
ระดับ
ชุมชน 

จังหวัดและ
ชาต ิ

เอกสาร 

อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล  
       -สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
 

23 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

100 

     

   รวมสาขาวิชาเคร่ืองกล 23 12 12 100      
2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     

   รวมสาขาวิชาเคร่ืองกลและซอ่มบ ารุง 0 0 0 0      
3 สาขาวิชาโลหะการ          

   -สาขางานเทคนิคเช่ือมอุตสาหกรรม 11 5 5 5      
  รวมสาขาวิชาโลหะการ 11 5 5 100      

4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง          
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 23 11 11 100      

   รวมสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 23 11 11 100      
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
 

23 
 

11 
 

11 
 

100 
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    รวมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 23 11 11 100      
6  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0      

  รวมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0      
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 80 39 39 100      
7  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          

สาขาวิชาการบัญช ี          
- สาขางานการบญัช ี 23 12 12 100      

  รวมสาขาวิชาการบัญช ี 23 12 12 100      
8 สาขาวิชาการตลาด          

- สาขางานการตลาด 9 5 5 100      

   รวมสาขาวิชาการตลาด 9 5 5 100      
9 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          

- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 15 8 8 100      

รวมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 8 8 100      
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 47 25 25 100      
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว          
8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
 - สาขาวิชาบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
8 4 4 100      

 รวมสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

8 4 4 100      

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

8 4 4 100      

 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 135 68 68 100      
 

ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน มีจ านวนโครงการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย จ านวน 189 ชิ้น จ านวนผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 189 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผลงานทั้งหมด จ านวนผลงานที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 189 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัดและชาติ 5 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจ านวนผลงานทั้งหมด โดยสถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  5  ข้อ   เกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 

........................................................... 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
 

ความตระหนัก 
งานวิจัยได้ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การ
เชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการวิจัยเชิงนโยบาย การส่งเสริมการน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  จากภารกิจและนโยบายของ สอศ. การปฏิบัติงาน
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ตรงกับพันธกิจของวิทยาลัย คือ ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอนที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัย  
 ความพยายาม 

มีการแนะน าให้ครูผู้สอนมีการท าผลงาน จัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียน  และติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
มีการแนะน า ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับภาค ระดับชาติ ระดับประเทศ  มีการ
เผยแพร่ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย  มีการส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
งานวิจัยเพื่อน ากลับมาเผยแพร่ให้ครูในวิทยาลัยทราบ  มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับปวช.3 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการ/สิง่

ประ 
ดิษฐ์/งาน

สร้างสรรค์/
งานวิจัย 

จ านวนผลงาน
ที่น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ
ของ

ผลงานที่
น าไป 
ใช้

ประโยชน์
ใน

สถานศึก
ษา 

จ านวน
ผลงานที่

เผยแพร่ต่อ
สาธารณช

น 

ร้อยละของ
ผลงานท่ี

เผยแพร่ต่อ
สาธารณช

น 

จ านวนผลงาน
ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์หรือ
ได้รับรางวัล
ระดับชุมชน 
จังหวัดและ

ชาต ิ

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือได้รับ
รางวัล
ระดับ
ชุมชน 

จังหวัดและ
ชาต ิ

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล  

 
8 

 
22 

 
22 

 
100 

     

2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  4 16 16 100      
3 วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 6 6 100 1 33.34    
4 สาขาวิชาโลหะการ 4 14 14 100      
5 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์          

-สาขางานไฟฟ้าก าลัง 6 19 19 100 1 16.67    
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 6 20 20 100      
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 4 9 9 100      
  รวมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 16 48 48 100      

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 35 106 106 100 2     
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม          
6 สาขาวิชาพณิชยการ          

 - สาขางานบัญชี 7 26 26 100      
-  สาขางานการขาย 4 12 12 100      
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 16 16 100      

รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม 17 54 54 100      
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 17 54 54 100      
 
7 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว          
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว          

- สาขาวิชาการโรงแรม 4 14 14 100      
-  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 4 4 100      

รวมสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

5 18 18 100      

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 18 18 100      

8 แผนกวิชาสามัญ สมัพันธ ์ 17 37 37 100      
9 หลักสูตรระยะสัน้ เกษตรกรรม 8 15 15 100      

 รวมท้ังสิ้นของสถานศึกษา 82 230 230 100 2     
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ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู มี
ครูจ านวน 82 คน มีจ านวนโครงการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย จ านวน 230 ชิ้น จ านวนผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 230 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฎิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 ดีมาก 
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  5 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งชี้ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

 

 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศิลปะ 
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย   ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  1-5 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ผู้เรียนทุกคน  ครู  และบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้คือ 

1.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
3. กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย  5  กรกฎาคม 
4. กิจกรรมวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
5. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
6. โครงการรู้รักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่ 

        จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพ่ือน าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

ที ่
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 

มี = 1 / ไม่มี = 0 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้วยการรักชาติ 

เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

1  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

1  
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ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

1  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

1  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

1  

 รวมคะแนน 5  
 

      ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยมีการจัด
กิจกรรมโครงการ  จ านวน 6 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน  5 ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  1-5 
 ความพยายาม  
        วิทยาลัยฯ  มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้เรียน
ทุกคน  ครู  และบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้คือ 

1. โครงการปลูกป่าชายเลนต้นกล้าแห่งความคิด 
2. โครงการ Cleanning  BLM  by  Computer  Department 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
4. โครงการ Green Earth  วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 

        และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุง
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การบริหารจัดการและจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ที ่
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ  

เอกสารอ้างอิง มี = 1ไม่มี=  0 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 1 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิต
ส านักด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

1  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

1  

 รวมคะแนน 5  
 

      ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ  
จ านวน 5 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ

ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   มีการประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   ผู้เรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  
       วิทยาลัยฯ  มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยให้ผู้เรียนทุกคน  ครู  และ
บุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้คือ 

1. การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย 
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันวิชาชีพพ้ืนฐานระดับภาค 
3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันวิชาชีพพ้ืนฐานระดับชาติ 
4. การแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด  
5. งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

        และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและจัดให้
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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ที ่
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร 

อ้างอิง 
มี= 1/ไม่มี=  0 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬา
และนันทนาการ 1 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการ 

1  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การกีฬาและนันทนาการ 

1  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  การ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

1  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้าน การ
กีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

1  

 รวมคะแนน 5  
 

      ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา
จ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยได้มีความตระหนักในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน มีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณคา่ (Rating scale)  1-5 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน โดยสอดแทรกในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงาน  โครงการ  การบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดให้มีชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมพืชไร้ดิน   ชมรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น การปลูกข้าว  แปลงนาสาธิต  การเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืช
สมุนไพร  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  มีการใช้พลังงานทดแทน มีโครงการต่าง  ๆ ดังนี้ 

1. โครงการคุณธรรมน าความรู้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ”เถ้าแก่พารวย 2012” 
3. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา 
4. โครงการคุณธรรมน าความรู้ (แปลงนาสาธิต) 
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   นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการปฏิบัต ิ เอกสาร 

อ้างอิง มี = 1/ไม่มี = 0 
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
1  

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

1 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

1 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5 
      

 ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก  

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก  

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก  

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

ดีมาก    
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 5 คะแนน 

 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  6 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ 
 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ  2553 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   ได้ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 
อ้างอิง มี=1/ไม่ม=ี0 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1  
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2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1  
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1  

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 1  
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1  

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น
จ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  โดยมี
กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพ่ือให้แต่
ละตัวบ่งชี้มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และ
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพใน  ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และจัดท ารายงานการประเมิน  เพ่ือให้แต่ละตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก   มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ให้ข้อเสนอแนะ  และส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์การประเมินดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ ค าอธิบาย 
 

ผลการปฏิบัติ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     
1.1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 4.79 คะแนน ดีมาก 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ

ผู้เรียน 
ปฏิบัติ(1) มีผล (5) ดีมาก 

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4.83 คะแนน ดีมาก 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
3.93 คะแนน ดี 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

5.00 คะแนน ดีมาก 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-ยกเว้น- - 

1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรเทียบกับแรกเข้า 2.68 คะแนน พอใช้ 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ 5.00 คะแนน ดีมาก 
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ภายใน  1  ปี 
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปฏิบัติ (1) มีผล (5) ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

2.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา ปฏิบัติ(1) มีผล (5) ดีมาก 
2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
2.4 ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
2.5 ระดับคณุภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
3.1 ระดับคณุภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรอืวิทยาลัย ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์ ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.6 ระดับคณุภาพในการในการบรหิารความเสี่ยง ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.7 ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรยีน ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนยว์ิทยบริการ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

3.9 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.10 ระดับคณุภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติ 5 ข้อ ดี 
3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาชีพและวชิาชีพ   
4.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
5.1  ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน 
ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้คร ู

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

6.2 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
6.3 ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
6.4 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
7.1 ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
7.2 ระดับคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 29 ตัวบ่งช้ี ดีมาก 
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ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินอยู่ในระดับ ดีมาก 29 ตัวบ่งชี้   ดี 4 ตัวบ่งชี้    พอใช  1 ตัวบ่งชี้   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ  (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  (1)  

ปฏิบัติ (1) – (5) 
 

ดีมาก 

2.ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
ดีมาก  30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มี ตัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดี  24 – 33 ตัวบ่งชี้ 
พอใช้  18 – 23 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุง  12 – 17 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  <  12  ตัวบ่งชี้ 

ดีมาก..29...ตัวบ่งชี ้
ดี....4....ตัวบ่งชี ้
พอใช้...1...ตัวบ่งชี ้

ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 4.50 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  7 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
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ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ 8   ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีกาติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
 ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และจัดท า
รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
  

ข้อ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1  

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

1  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  ประจ าปี 

1  

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง 

1  

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปี 

1  

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
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    ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่ 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  และมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม  มีการประเมินการใช้
หลักสูตร  และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดท าร่วมกับชุมชน  
สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ศิษย์เก่ า  ได้มีการเชิญชุมชน  สถานประกอบการ  
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่า มาร่วมกันก าหนดรายวิชาใหม่  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมในบาง
เนื้อหา ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ  หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้น าหลักสูตร
ได้รับความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ และด าเนินการประเมินหลักสูตรที่ใช้  
  

ข้อ 

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

มี=1/ไม่ม=ี0 

1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 1  
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ 1  
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 1  
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 1  
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – 

(4)ไม่เกิน  2  ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม   

1  

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  
             

                   ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 

.....................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน    เพ่ือให้นักเรียน-
นักศึกษา  ได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือน าไป
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละคนทุก
รายวิชาที่สอน  โดยฝ่ายวิชาการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการ
เรียนรู้  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  หัวหน้าแผนกวิชาก ากับดูแล  และมีการ
ประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
ครู 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชา
ที่สอน 

1  

2 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  
50-59.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

1  

3 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (2)  ร้อยละ  
60-69.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

1  

4 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  
70-79.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

1  

5 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  
80  ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

1  

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
 

  ผลสัมฤทธิ์     ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและเหมาะสม  และ
น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม 

ความพยายาม 
 1.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. วิทยาลัยฯ  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 
 3.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 5.  วิทยาลัยฯ  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 

ข้อ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

1  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา 

1  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด 
และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

1  

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

1  

5  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจาก 1  
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การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา
ที่จัดการฝึกอบรม 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  
             

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น
จ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

.............................................. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

นอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผล การด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าแผนงาน/ โครงการ  ในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น    มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการด าเนินการจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯ,ฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จากภายในและภายนอกสถานศึกษา  และได้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ข้อ 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสาร 

อ้างอิง มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1  

2 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1 

3 สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1 

4 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
ปรับปรุง 

1 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5 
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              ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
 

.............................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ   เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ  และ
ทันสมัยให้กับครูผู้สอน  และทันกับความต้องการของผู้เรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้เข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพที่

สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่ทันสมัย  เช่น  การตัดเสื้อผ้า   การท าอาหาร   การตัดผม  
แต่งหน้า   เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
  

แผนกวิชา 

จ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น 

ร้อยละ 

จ านวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 
เอกสาร 

อ้างอิง 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 33.33 2 33.33  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 16.66 1 16.66  
แผนกวิชาตัดผมชาย 1 16.66 1 16.66  
แผนกวิชาเสริมสวย 1 16.66 1 16.66  
แผนกวิชานวดแผนไทย 1 16.66 1 16.66  

รวม 6 100 6 100  
 

       ผลสัมฤทธิ์ (ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินพร้อมผลการประเมิน)  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา วิทยาลัยมี
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมาก. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการวางแผนการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปีของสถานศึกษา  

ความพยายาม 
 วิทยาลัยมีการด าเนินการวางแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษา  ในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งทางด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  
และมีการด าเนินงานตามแผนงาน  
 

งบด าเนินการดา้นการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นด้านวัสดฝุึก  
อุปกรณ์  สื่อกาสอน และ

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีเชิญ
ร่วมเป็นวิทยากร  

 (บาท) 

ร้อยละ (%) รายจ่ายด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นด้านวสัดฝุึก  อุปกรณ์  
สื่อการสอน และค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกที่เชิญร่วมเป็น

วิทยากร 
(บาท) 

ร้อยละ (%) เอกสารอ้างอิง 

1,085,300 100 824,188.72 75.94  
    

              ผลสัมฤทธิ์    ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยมีการบริหาร
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ที่เชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  และมีรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 75.94 ของงบด าเนินการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวบ่งช้ีที่  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้น
ไป 

 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีการจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะอาชีพ   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เน้นการปฏิบัติจริง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการปฏิบัติงานจริง   เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป   
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ผลสัมฤทธิ์      ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนก าหนดตามชั้นปี  ผู้เรียนที่คงเหลือ  
จ านวน 991 คน  มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป จ านวน 886 คน  คิดเป็นร้อยละ  89.40 ของผู้เรียนที่คงเหลือ   
คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์.....ดีมำก..... 

.................................................................. 
 

ตัวบ่งช้ีที่  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

 ความตระหนัก 
         วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา
ดูแลผู้เรียน  ให้ค าปรึกษา  แนะแนวการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะแนวการเรียนให้กับ
ผู้เรียน ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

เครื่องมือทีใ่ช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ประจ าปีการศึกษา  2555 

 

ล าดับที่ สาขาวิชา/วิชา 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ เอกสารอ้างอิง 

1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 495 372 75.15  
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 220 149 67.73  
3 สาขาวิชาตัดผมชาย 379 337 88.92  
4 สาขาวิชาเสริมสวย 60 39 65  
5 สาขาวิชานวดแผนไทย 154 98 63.64  

รวม 1,308 995 76.07   
  
 
 

ล าดับที ่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จ านวนผู้
ลงทะเบี

ยน 

จ านวนผู้
ลาออก
กลางคัน 

จ านวน
คงเหลือ 

ผลการ
เรียนเฉลี่ย

สะสม 
2.00 ขึ้น

ไป 

ร้อยละ เอกสารอ้างอิง 

1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 496 124 372 329 88.44  
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 220 71 149 141 94.63  
3 สาขาวิชาตัดผมชาย 370 37 333 284 85.29  
4 สาขาวิชาเสริมสวย 60 21 39 37 94.87  
5 สาขาวิชานวดแผนไทย 154 56 98 95 96.94  

รวม 1,300 309 991 886 89.40   
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ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  จ านวน 995 คน  จาก
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  จ านวน 1,308 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.07 ของผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  คิดเป็น 4.75 
คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์.....ดีมาก..... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯได้มีความตระหนึกถึงการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตน และครอบครัว   
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์   มีการแจกแบบสอบถาม   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมู ล สรุปผลการ
ประเมิน  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน 
 

สาขาวิชา/รายวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
- วิชาเสื้อเบื้องต้น  
- วิชาเสื้อเชิ้ต 
- วิชากระโปรงเบื้องต้น 
- วิชากางเกงสตรี 
- วิชาเสื้อสมัยนิยม 

 
173 
17 
21 
87 
22 

 
54.06 
5.31 
6.56 
27.19 
6.88 

 
52 
5 
6 
26 
22 

 
46.84 
4.51 
5.41 
23.42 
19.82 

 
3.94 
4.01 
3.50 
3.72 
3.05 

 
 

รวมเฉลี่ยผลการประเมิน 320 100 111 100 3.64  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

- วิชาคุกกี้-เค้ก 
- วิชาขนมปัง-พาย 
- วิชาโดนัท-ขนมปัง 
- วิชาอาหารคาวไทย 

 
71 
51 
14 
13 

 
47.65 
34.23 
9.40 
8.72 

 
21 
15 
4 
4 

 
47.73 
34.09 
9.09 
9.09 

 
4.02 
3.93 
4.67 
4.57 

 
 

รวมเฉลี่ยผลการประเมิน   149 100 44 100 4.29  
 สาขาวิชาตัดผมชาย 
     - วิชาผมทรงกลาง-ทรงต่ า 
     - วิชาผมฟรีสไตล์ชาย 
     -    วชิาผมทรงสูง  

 
162 
123 
48 

 
48.65 
36.94 
14.41 

 
49 
37 
14 

 
49 
37 
14 

 
4.07 
4.10 
3.03 

 
 

รวมเฉลี่ยผลการประเมิน 333 100 100 100 3.73  
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สาขาวิชาเสริมสวย 
     - วิชาการซอยผม-ดัดผม 
     - วิชาการเกล้าผม-ถักเปีย 
     -    วิชาการแต่งเล็บ-เพ้นท์เล็บ 

 
23 
7 
9 

 
58.97 
17.95 
23.08 

 
7 
2 
3 

 
58.34 
16.66 

25 

 
4.09 
4.42 
3.46 

 
 

รวมเฉลี่ยผลการประเมิน 39 100 12 100 3.99  
สาขาวิชานวดแผนไทย 
- วิชาการนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 
- วิชาการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ 

 
54 
44 

 
55.10 
44.90 

 
16 
13 

 
55.17 
44.83 

 
4.89 
3.92 

 
 

รวมเฉลี่ยผลการประเมิน 98 100 29 100 4.40  
 

ผลสัมฤทธิ์ (ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินพร้อมผลการประเมิน) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน  เช่นประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยน
อาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 -5.00  คิด
เป็นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมของสถานศึกษา ซ่ึงผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ ์ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัตติามประเด็น  (1) และ(2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น  (1)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น (1)และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 

4 .  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น 5  ข้อ 
ด ี      ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 
พอใช้   ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น 2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5  ข้อ 

ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการระดม
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น 5  ข้อ 
ด ี      ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 
พอใช้   ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น 2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5  ข้อ 

ดีมาก 

6 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

5.00 คะแนน ดีมาก 

7. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00  ขึ้นไป 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

5.00 คะแนน ดีมาก 
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9 . ร้ อยล ะของผู้ ส า เ ร็ จ กา ร
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

ดีมาก     4.51-5.00 
ดี          3.51-4.50 
พอใช้     2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง     1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00.1.50 

4.75 คะแนน ดีมาก 

10.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8 5.00 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  8 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 
ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
จุดที่ต้องพัฒนา   
 - 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้ 

1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่  7.1 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่  8.1,  8.2,  8.3,  8.4,  8.5,  8.6,  8.7,  8.8,  8.9,  8.10 
2.มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 
3.มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการไดใ้นระดับพอใชเ้รียงตามล าดับดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน รูปแบบของกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนาผู้เรียน 
1) พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาและติดตาม  

(1) โครงการกิจกรรมครูที่ปรึกษา  
(2) โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
(3) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา 
(4) โครงการงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา 

2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
(2) โครงการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(3) โครงการบริการงานวิชาการ 

3) จัดทาแผนงานและโครงการตรวจสอบสารเสพติดในสถานศึกษา  
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(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
(2) โครงการ 

4.2.2 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  

(1) โครงการงานหลักสูตรการสอนและประเมินผล 
2) ครูควรจัดให้มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาร่วม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

(1) โครงการการจัดท าแผนการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพบูรณาการ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) โครงการเครือข่ายการจัดการศึกษา 
(3) โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี 

3) ครูควรมีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(1) โครงการอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

4.2.3 แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1) จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์ วิทยบริการ โรงฝึกงาน 
พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน 
   (1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

(2) โครงการงานวิทยบริการและงานห้องสมุด 
2) จัดระบบการนิเทศ กากับ ติดตามและรายงาน 

(1) โครงการบริหารงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
(2) โครงการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
(3) โครงการบริหารงานในฝ่ายวิชาการ 
(4) โครงการบริหารงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

4.2.4 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 
1) จัดท าแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและพอเพียง  

(1) โครงการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(2) โคนงการจัดหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพประจ าแผนกวิชา 

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3.1 ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น 
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 

การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น 
4.3.3 การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ระบบการให้ค าปรึกษาและติดตาม 
4.3.4 การช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่

อาเซียน
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