
 

 

1 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

                                  ตอนที่  1 

บทน ำ 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
 1.1.1 ประวัติของสถำนศึกษำ 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจัดการเรียน
การสอนทั้งในระบบปกติ  ระบบทวิภาค ี (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  
 1.1.2 ขนำดและท่ีตั้ง 
    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 15/17  หมู่ที่ 2  ซอยวัดหนองเกตุใหญ่  
ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   20150  
 1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

       วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   มีสภาพชุมชนโดยทั่วไป อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้นประชากรในเขตอ าเภอบางละมุง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการใช้แรงงาน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้านแหล่งการ
เรียนรู้ สถานที่ส าคัญในชุมชน ได้แก่ วัดหนองเกตุใหญ่ วัดพุทธิวราราม วัดจิตตภาวัน ที่ว่าการอ าเภอบาง
ละมุง สถานีต ารวจอ าเภอบางละมุง สถานีอนามัยวัดหนองเกตุใหญ่  โรงพยาบาลบางละมุง โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนบางละมุง เป็นต้น 
           1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น.....39,233,260.80....... บาท  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตำรำงท่ี 1.1 งบด ำเนินกำร  งบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 

รำยกำร จ ำนวนเงิน  (บำท) 
1. งบบุคลากร 
( เงินเดือน,  เงินประจ าต าแหน่ง,  เงินวิทยฐานะ,  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ) 

 
11,102,753.05 

2. งบด าเนินงาน  
     2.1 งบด าเนินงาน ( ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ) 8,276.050.00 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค 450,000.00 
3. ค่าเสื่อมค่า 1,386,112.75 
4. งบเรียนฟรี  15  ปี  :  ค่าจัดการเรียนการสอน ( งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน )  
     4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 9,115,410.00 

4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,892,935.00 
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ  ( เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ )  
     5.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( Fit  it  Center) 50,0000.00 
     5.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 210,000.00 
     5.3 โครงการร่วมมือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตฯ 300,000.00 
      5.4 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 160,000.00 
      5.5 โครงการส่งเสริมการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา”เรียนจบ  พบงาน” 20,000.00 
      5.6 โครงการเตรียามความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน 270,000.00 

รวมงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 39,233,260.80 



 

 

2 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2554  
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้ 
 1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางที่ 
1.2  ถึงตารางที่ 1.5 
 
 

ตารางที่ 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

ระดับชั้น หลักสูตร รวม 
ปกติ + ทวิภำคี เทียบโอนฯ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 360 225 17 29 377 46 423 
ปวช. 2 226 141 76 97 302 238 540 
ปวช. 3 199 169 19 19 218 188 406 

รวมระดับ ปวช. 785 535 112 145 897 680 1,577 
ปวส. 1 103 57 47 50 150 107 257 
ปวส. 2 72 83 251 179 323 262 585 

รวมระดับ ปวส. 175 140 298 229 473 369 842 
รวมทั้งหมด 960 675 410 374 1,370 1,049 2,419 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
 

ตารางที่ 1.3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/  หรือแกนมัธยม  จ าแนกตามหลักสูตร 
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 

รุ่นที่/ ป ี หลักสูตร ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวน
รำยวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน 
ชำย หญิง รวม 

26/1/2556 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 - 110 110 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 2 - 32 32 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 2 18 74 92 

26/2/2556 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 - 150 150 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 3 - 108 108 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 1 6 29 35 

27/1/2556 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 - 154 154 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 2 2 76 78 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 2 30 62 92 

27/2/2556 ระยะสั้น คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 8 140 148 
  คหกรรม/อาหารและโภชนาการ 2 2 70 72 
  คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 2 28 64 92 
  รวม 25 94 1,069 1,163 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 



 

 

3 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตารางที่ 1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำร/
ครู 

  

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พน
ักง

ำน
ฯ 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

ชำ
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 
ป.

โท
 

ป.
ตร

ี 

ต่ ำ
กว่

ำ 

คร
ู/ค

รูผู้
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เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - 4 1 - 4 1 - - 1 4 - 
แผนกวิชาเครื่องกล 8 1 - 7 8 - - - 8 - - 1 - - 
แผนกวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง 

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

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

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

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

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

แผนกวิชาการโรงแรม 3 1 - 2 - 3 - - 3 - 1 - - - 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 - - 2 2  - - 2 - - - - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 14 2 4 8 1 13 - 2 12 - 2 - - - 
หลักสูตรระยะสั้น 5 3 - 2 1 4 - 1 4 1 - 1 1 - 
  รวมทั้งส้ิน 76 19 15 42 33 43  13 63 1 7 6 4  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน
(คน) 

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

รวมท้ังหมด 31 - - 31 4 27 - - 9 21 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 



 

 

5 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

1.3 ระบบโครงสร้ำงบริหำร 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     นายปริวัฒน์  ถานิสโร 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 

                                                                     
 

 
 
              
 

 
                        นายนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธ์ิ                                    นางนพพร  สุรินทร ์
                   รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาการศึกษา                 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
                     
                        
                            นายวิทยา   อินสว่าง                                        นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์     
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       
          
 
 



 

 

6 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

 
1.4  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  ระดับอาชีวศึกษา  
ประเภทเซปักตะกร้อประเภทเดี่ยวชาย 
                   - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  ระดับอาชีวศึกษา  
ประเภทเซปักตะกร้อประเภทเดี่ยวหญิง 
  -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  ระดับอาชีวศึกษา  
ประเภทเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชาย 
  -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  ระดับอาชีวศึกษา  
ประเภทเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิง 
  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวงเกมส์”   
ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น (ชาย) รุ่นไลท์เวลเตอร์ท น้ าหนักไม่เกิน 63.5  กิโลกรัม 
  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวงเกมส์”   
ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น (ชาย)  รุ่นไลท์เวล  น้ าหนักไม่เกิน  64  กิโลกรัม 
                    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวง
เกมส์”   ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น (ชาย)  รุ่นมิดเดินเวท น้ าหนักไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม 
  -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวง
เกมส์”   ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น (ชาย)  รุ่นเฮฟวี่เวท  น้ าหนักไม่เกิน  ๘๑  กิโลกรัม 
  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  ๘ “บัวหลวงเกมส์”   
ประเภทกรีฑา  ทุ่มน้ าหนัก 
  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวงเกมส์”   
ประเภทกรีฑา  ขว้างจักร 
  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัวหลวงเกมส์”   
ประเภทกรีฑา  พุ่งแหลม 
  -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่  8 “บัว
หลวงเกมส์”   ประเภทกรีฑา  วิ่ง 400  เมตร 
  -  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R  ในการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีไทยสากลคนพันธ์ R ในการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา 2556 
                    -  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R   ในการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ  ครั้งที่  23  ประจ าปีการศึกษา  2556   ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีไทยสากลคนพันธ์ R ในการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ  ครั้งที่  23 ประจ าปีการศึกษา  2556   ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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1.5 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
               ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2556  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 

1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา -ผู้เรียนทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่
พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
-ผู้ส า เร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 
-ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนแผนธุรกิจน า
แผนธุรกิจไปใช้ได้จริงและ มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

-พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร้อยละ 80 ของรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมดใน สถานศึกษา 
-แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขา
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
-แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่า 80 
-ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
-มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ อาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา -แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ เกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลทั้งภายใน/ภายนอก สถานศึกษา 
-การกระจายอ านาจการบริหารงานให้ฝ่ายและแผนกวิชา 
-การท าปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่การปฏิบัติตาม
แนวทาง 
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
-การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
-การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน 
-การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา 

1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  -มุ่งพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยให้บริการ
วิชาการวิชาชีพและฝึกปฏิบัติ แก่ชุมชนและสังคม ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น -การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
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-Fix it center 
- ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
-การเรียนการสอนที่ร่วมกับนโยบายส่งเสริมอาชีพของ
จังหวัด 

1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

-มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงาน
ทา งวิ ช า ชี พ  หรื อ โ คร ง ง าน  วิ ท ย าศ าสตร์  ที่ ใ ช้
กระบวนการทางวิจัย หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกแผนวิชา ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการ ประกันคุณภาพภายใน 
-สนับสนุนให้ผลงานของนักเรียน นักศึกษาไปเผยแพร่ใน
หลาย ช่องทาง 

1.5.6 ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้ 

-ระดมสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
-ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
-ระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากบุคคลหรือแหล่ง
งานต่ าง ในการสนับสนุน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.5.7 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งในด้าน
อาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
/คน / ปี 
-ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ใน
การสืบค้นหาความรู้ เพ่ือ พัฒนาตนเองหรือผู้เรียน 

1.5.8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

-มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ตรงกับ
สาขาวิชาชีพที่เปิดทาการสอน เพ่ือเสริมความรู้และ 
สร้างทักษะการทางาน 
-มีความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจั ด
ประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับผู้เรียน ทุกสาขา 

1.6  ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  2556  ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 

1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

-มีการจัดระบบเวร ,ยาม เพ่ือดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยภายในวิทยาลัย 
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-มีการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันภัย ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีการจัดการจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท -มีการจัดระบบดูแลโดยครูที่ปรึกษา ติดตามพบปะ
นักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห์ 
-มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือทราบการเคลื่อนไหวในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
-มีการพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างครูที่ปรึกษากับ
ผู้ปกครอง 
-มีการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยสถานศึกษา
ในการก ากับดแูลนักเรียน 

1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด -ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญญาหายาเสพติดของ
นักเรียนกลุ่มที่ติดยาเสพติด และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้
ยาเสพติด 
-สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-ตรวจสอบสุขภาพ/สารเสพติดอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร  

-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น
พฤติกรรมการเสี่ยง 
-จ านวนผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้เรียนทั้งหมด 

1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม -มีการจัดอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของ
อบายมุขประเภทต่าง ๆ 
-มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับ ผู้ปกครอง 
-มีโครงการตรวจเยี่ยมเยียนหอพัก 
-มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชี้แจงให้เห็นถึงโทษ
ของการพนัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

 
ตอนที่  2 

สภำพกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 

2.1  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 
 

       ปรัชญำ (Philosophy) 
      คุณธรรมเยี่ยม =  มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณาระเบียบวินัย  เป็นคนดีของ
สังคม 
      เปี่ยมวิชา =   มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเยี่ยม 
      พัฒนาอาชีพ =   เพ่ือสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป  
 

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

หนึ่งในผู้น ำกำรอำชีวศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
 

        พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่จังหวัด

ชลบุรีและของประเทศ 
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้ 

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ประชาชน ในงานด้านอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท า และมีความรู้ความสามารถในการเป็น

ผู้ประกอบการได้ 
 

2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ 

เป้ำหมำยที่ 1  
เพ่ือผลิตก าลังคนระดับกลางให้กับระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 

เ พ่ิ ม ป ริ ม า ณ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้เรียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับ
กึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับ 
เทคโนโลยี 
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เป้ำหมำยที่ 2 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับระบบ
อุตสาหกรรม และการสร้างอาชีพให้กับพลเมืองของ
ประเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ท างานเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ท างานในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมให้
ท างานมีรายได้ระหว่างเรียน 

เป้ำหมำยที่ 3   
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเยาวชน ที่จะได้มีโอกาสเลือก
เรียนวิชาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัด   
 

จูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 4 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และความ
ช านาญในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็นการผลิต
สินค้า 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ความสามารถในการท างานตรงตามความต้องการ 
และความคาดหวังของสถานประกอบการของ
หน่วยงานรัฐและเอกชน มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
เป็นก าลังคนระดับเทคโนโลยีได้ 

เป้ำหมำยที่ 5 
พัฒนาและปรับปรุงจิตส านึกของผู้จะเข้าสู่งาน และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนของ
ระบบงาน และเทคโนโลยีที่พวกเขาจะต้องปรับปรุง
ตัวเองให้เข้ากับสภาพงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
อยู่ตลอดเวลา 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

เป้ำหมำยที่ 6 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสู่อาชีพที่จะต้องมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและอาจถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่
หลายครั้งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป  

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้
ความสามารถในการจัดการเพ่ือการประกอบ
อาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการใหม่ตามสาขา
วิชาชีพเรียนมา 

เป้ำหมำยที่ 7 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านภาค
การผลิตในพ้ืนที่ สังคม และก าลังแรงงาน      

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมในการจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน สถานที่ค้นคว้า การจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยบริการ โรงฝึกงาน สภาพแวดล้อมส านักงาน
ทางธุรการและอ่ืนๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา อัน
ส่งผลให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการท างานใน
สถานประกอบการ 
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เป้ำหมำยที่ 8 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและวิชาชีพ เป็นที่
พ่ึงพิงของสถานประกอบการภาคการผลิตในพ้ืนที่ 
สังคมและก าลังแรงงาน 

เปิดโอกาสให้ก าลังแรงงาน ผู้ประกอบการที่มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ  เ ป็ น ผู้ ท า ง า น ใ น
ตลาดแรงงานได้รับการเทียบโอนเพ่ือเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา     

 

2.3  มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง 
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

ด้ำน มำตรกำรป้องกันและควบคุม เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
2 . 3 . 1  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภั ย ขอ งผู้ เ รี ย น  ค รู แ ล ะ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการติดตามให้
ค าแนะน าอย่ า งต่อ เนื่ องและ 
จัดระบบรักษาความปลอดภัย
อย่าง ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้เรียน 
ครู และ บุคลากร ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

จัดระบบเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยและใช้กล้องวงจรปิด
บริ เ วณประตูทาง เข้ า -ออก
ด้านหน้า 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท 

ผู้ เรียนทุกคนได้รับการดูแลให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือป้อง กันการ
ทะเลาะวิวาท 

จัดระบบครูที่ปรึกษาประจ า
ห้องเรียนและครูพ่ีเลี้ยงประจ า
แผนกวิ ช าอบรมคุณธ รรม
จริยธรรม 

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ผู้ เรียนทุกคนได้รับการบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตรวจสาร
เสพติด ให้ค าปรึกษาและเฝ้ า
ระวังการแพร่ ระบาดของสาร
เสพตดิ ใน สถานศึกษา 

ให้บริการตรวจสุขภาพและสาร
เสพติดประจ าปี จัดให้มีการ
อบรมพิษภัยของสารเสพติด
และจัดกิจกรรม รณรงค์วันงด
สูบบุหรี่โลก และวันเอดส์โลก 

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้ความรู้และ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับเพศศึกษาและ 
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

จั ด ระบบครู ที่ ป รึ กษาและ
นักเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา และการใช้
ถุงยางอนามัย 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม 

ผู้เรียนทุกคน ได้รับความรู้และ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับผลกระทบของ 
การพนันและการมั่ ว สุ มกา ร
ปฏิบัติตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงอบายมุข 

จั ด ระบบครู ที่ ป รึ กษาและ
ครูผู้สอนเพ่ือป้องกันการมั่วสุม
ของนักเรียนจัดกิจกรรมให้
ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุข 
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2.4  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
1) วิทยาลัยควรพัฒนาการปฏิบัติที่ดีเพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง หรือก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง 

-โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 
-โครงการอบรม 108 อาชีพในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน 
-โครงการอบรม 108 อาชีพให้กับชุมชนที่สนใจ 
-กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้นตามโครงการเสริมพลัง
และพัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิตแก่ผู้ประสพปัญหา
ทางสังคมของชุมชน 
-โครงการกิจกรรมท าความสะอาดวัดสวนสาธารณะ
ดูแลผู้ป่วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ชรา 
-กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา 

2) วิทยาลัยควรกลั่นกรองนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาชีพเพ่ือลดปัญหาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาค่อนข้างต่ า และนักเรียนลาออกกลางคัน 

-โครงการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษา 
-โครงการปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
-โครงการเตือนก่อน retry 
-โครงการระบบอิเล็กทรอนิกส์ดูแลนักเรียนนักศึกษา 
-โครงการครูเวรตรวจสอบนักเรียนนักศึกษา 

3) จัดหา อบรม จัดจ้างครูให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

-โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ 
-โครงการ1ครู1สถานประกอบการ 
-โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงาน 

4) วิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น 

-โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และงานวิจัย 
-โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์  และ
งานวิจัยของครูและนักเรียน 

5) วิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาในทุก
สาขาวิชาสร้างงานวิจัย ตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนดไว้
ทุกระดับ 

-โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และงานวิจัยของครู 

6) ควรประเมินผลโครงการให้ครบทุกโครงการและท า
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการและการ
ประเมินโครงการ 

7) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการให้
สมบรูณ์ทุกงาน 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรมศธ 02 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

8) วิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาครูทางด้านวิชาชีพที่
สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

-โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิชาชีพ 
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เกณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
9) วิทยาลัยควรจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
รวบรวมองค์ ความรู้ ใ นองค์ ก ร  มี การ เผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-โครงการวิ เ คราะห์ และ พัฒนาหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด  
1) ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ของครูที่
ปรึกษา 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ 
ติดตาม ของครูที่ปรึกษา 

2) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ครูผู้สอน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตรงตามรายวิชา/ 
สาขาวิชาที่สอน เพ่ือจะได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

-โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ 
-โครงการ 1 ครู 1 สถานประกอบการ 
 

3) น าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่มีปัญหามาใช้ใน
การดูแลนักเรียน 

-โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

4) การตรวจสารเสพติดควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและเฝ้าระวังทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน
วิทยาลัยฯ 

-โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลาการใน
วิทยาลัยฯ 
-โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 

5) ควรก าหนดการตรวจสารเสพติดให้พร้อมกันและ
ติดตามผลที่ไม่ได้รับการตรวจให้ครบถ้วน 

-โครงการตรวจสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษาที่ยัง
ไม่ได้ตรวจและนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 

6) ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยมีนักศึกษา
องค์การเป็นผู้มีส่วนร่วม เช่น โครงการจิตอาสา, 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น 

-โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรม อชท. 

7) โครงงานนวัตกรรมและงานวิจัย ควรน าออกไปใช้
งานหรือใช้ประโยชน์กับชุมชนและสถานศึกษา 

-โครงการจัดท าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือชุมชน 

8) SAR ประจ าแผนกแต่ละแผนกให้มีความชัดเจน มี
การพัฒนาและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภายในแผนก 
และสรุปเสนอผู้บริหาร 

-โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
ครูผู้สอน/แผนกวิชา/วิทยาลัยฯและเผยแพร่ 

9) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผลโครงการ
ในแต่ละปี 

-โครงการประเมินผลการด าเนินการตามโครงการของ
สถานศึกษา 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1) ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ -โครงการอบรมปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี

สอน 
2) จัดหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 

-โครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีมูลนิธิองค์กรบริษัทสถานศึกษาอ่ืน 

3) จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา -โครงการอบรมจิตวิทยาครูที่ปรึกษา 
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ตอนท่ี 3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและบ่งชี้ 

 

มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผู้เรียน  และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับ
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 

ขึ้นไป โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทางวิทยาลัยได้ด า เนินการลงทะเบียน
และประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

 ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 

ขึ้นไป โดยมีโครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและ
ร่วมกันหาทางแก้ไข โดยครูผู้สอนมีการสอนเสริมให้เด็กที่อ่อน และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิมเติมบาง
รายวิชา และลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดย
ครูที่ปรึกษา 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวช. (ภำคเรียนที่  1) 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
 

จ ำนวนผู้
ลงทะเบียน

(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก

กลำงคัน(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึน้ไป 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
-สาขางานยานยนต์ 

 
 

 
 
 

   

ปวช. 1 87 4 83 44 53.01 
ปวช. 2 75 0 75 45 60.00 
ปวช. 3 56 0 56 52 92.86 
รวมสำขำวิชำเครื่องกล 218 4 214 141 65.89 

2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

     

ปวช. 1 39 5 34 18 52.94 
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ปวช. 2 27 0 27 13 48.14 
ปวช. 3 23 0 23 18 78.26 
รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 89 5 84 49 58.33 

3 สำขำวิชำโลหะกำร      
-สาขางานเชื่อมโลหะ      

ปวช. 1 28 1 27 10 37.04 
ปวช. 2 9 0 9 8 88.89 
ปวช. 3 11 0 11 10 90.91 
 รวมสำขำวิชำโลหะกำร 48 1 47 28 59.57 

4 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

ปวช. 1 

 
 

68 

 
 

11 

 
 

57 

 
 

19 

 
 

33.33 
ปวช. 2 39 1 38 24 63.16 
ปวช. 3 35 0 33 31 93.94 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ปวช. 1 

 
47 

 
1 

 
46 

 
25 

 
54.35 

ปวช. 2 25 1 24 15 62.5 
ปวช. 3 41 0 41 37 90.24  

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ปวช. 1 

 
42 

 
1 

 
41 

 
23 

 
56.10 

ปวช. 2 24 2 22 19 86.36 
ปวช. 3 19 0 19 16 84.21 
  รวมสำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 340 17 321 209 65.11 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 695 27 668 427 63.92 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม      
5 สำขำวิชำพณิชยกำร 

- สาขางานบัญชี 
ปวช. 1 

 
 

54 

 
 
2 

 
 

52 

 
 

40 

 
 

76.92 
 ปวช. 2 44 1 43 23 53.49 
 ปวช. 3 55 3 52 42 80.77 
 - สาขางานการขาย      
 ปวช. 1 30 1 29 19 65.51 
 ปวช. 2 13 0 13 10 76.92 
 ปวช. 3 14 4 10 10 100.00 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก      
 ปวช. 1 9 0 9 7 77.78 
 ปวช. 2 0 0 0 0 0 
 ปวช. 3 0 0 0 0 0 



 

 

17 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 ปวช. 1 78 1 77 40 51.95 
 ปวช. 2 58 0 58 32 55.17 
 ปวช. 3 64 0 64 56 87.50 
 รวมสาขาวิชา/ประเภทวิชาพณิชยกรรม 419 12 407 279 68.55 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว      
6 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว      
 - สาขาวิชาการโรงแรม      
 ปวช. 1 68 1 67 43 64.18 
 ปวช. 2 34 0 34 24 70.59 
 ปวช. 3 36 0 36 31 86.11 
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
 ปวช. 1 35 1 34 19 55.88 
 ปวช. 2 19 0 19 15 78.95 
 ปวช. 3 14 0 14 13 92.86 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 206 2 204 145 71.08 
 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 1,320 41 1,279 851 66.54 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวส. (ภำคเรียนที่  1) 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก

กลำงคัน(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึน้ไป 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 

    

 ปวส. 1 22 2 20 16 80.00 

 ปวส. 2 24 4 20 18 90.00 

 รวมสำขำวิชำเครื่องกล 46 6 40 34 85.00 

2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  
      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
ปวส. 1 

 
 
8 

 
 
2 

 
 
6 

 
 
5 

 
 

83.33 
 ปวส. 2 6 0 6 5 83.33 
 รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 14 2 12 10 83.33 
3 สำขำวิชำโลหะกำร      
 -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม      
 ปวส. 1 18 0 18 18 100.00 
 ปวส. 2 9 0 9 9 100.00 
 รวมสำขำวิชำโลหะกำร 27 0 27 27 100.00 
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4 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง      
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า      
 ปวส. 1 12 4 8 8 100.00 
 ปวส. 2 8 1 7 7 100.00 
    รวมสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 20 5 15 15 100.00 
5 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์      
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
 ปวส. 1 15 0 15 13 86.67 
 ปวส. 2 11 0 11 11 100.00 
 รวมสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 26 0 26 24 92.30 
6 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
 ปวส. 1 16 0 16 16 100.00 
 ปวส. 2 11 2 9 9 100.00 
   รวมสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 27 2 25 25 100.00 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 160 15 145 135 93.01 
7 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ      
 สำขำวิชำกำรบัญชี      
 - สาขางานการบัญชี      
 ปวส. 1 20 0 20 20 100.00 
 ปวส. 2 41 0 41 38 92.68 
 รวมสาขาวิชาการบัญชี 61 0 61 58 95.08 
8 สำขำวิชำกำรตลำด      
 - สำขำงำนกำรตลำด      
 ปวส. 1 13 1 12 12 100.00 
 ปวส. 2 15 1 14 14 100.00 
    รวมสำขำวิชำกำรตลำด 28 2 26 26 100.00 
9 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 - สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน/เวบ็เพจ      
 ปวส. 1 16 0 16 16 100.00 
 ปวส. 2 19 2 17 17 100.00 
 รวมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 2 33 33 100.00 
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 124 4 120 117 97.50 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว      
8 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว      
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 - สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม      
 ปวส. 1 20 3 17 17 100.00 
 ปวส. 2 11 1 10 8 80.00 
 รวมสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว      
 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 31 4 27 25 92.60 
 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 1,635 64 1,571 1,128 71.80 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวช. (ภำคเรียนที่  2) 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก

กลำงคัน(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 
 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
-สาขางานยานยนต์ 

     

ปวช. 1 72 2 70 39 55.71 
ปวช. 2 67 1 66 46 69.70 
ปวช. 3 54 0 54 52 96.30 
รวมสำขำวิชำเครื่องกล 193 3 190 137 72.11 

2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

     

ปวช. 1 27 0 27 19 70.37 
ปวช. 2 26 0 26 14 53.85 
ปวช. 3 20 0 20 18 90.00 
รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 73 0 73 51 69.86 

3 สำขำวิชำโลหะกำร      
-สาขางานเชื่อมโลหะ      
ปวช. 1 23 0 23 8 34.78 
ปวช. 2 8 0 8 4 50.00 
ปวช. 3 10 0 10 10 100.00 
 รวมสำขำวิชำโลหะกำร 41 0 41 22 53.66 

4 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์      

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง      

ปวช. 1 45 0 45 23 51.11 
ปวช. 2 33 2 31 28 90.32 
ปวช. 3 31 0 31 29 93.55 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
ปวช. 1 41 0 41 26 63.41 

 ปวช. 2 24 0 24 14 58.33 
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ปวช. 3 41 0 41 32 78.05 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      

ปวช. 1 37 0 37 21 56.76 
ปวช. 2 23 0 23 20 86.96 
ปวช. 3 19 0 19 15 78.95 
  รวมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 294 2 292 208 71.23 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 601 5 596 418 70.13 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม      
5 สำขำวิชำพณิชยกำร 

- สาขางานบัญชี 
     

 ปวช. 1 46 1 45 38 84.44 
 ปวช. 2 32 0 32 23 71.87 
 ปวช. 3 53 1 52 42 80.77 
 - สาขางานการขาย      
 ปวช. 1 25 0 25 19 76.00 
 ปวช. 2 12 0 12 10 83.33 
 ปวช. 3 10 0 10 10 100.00 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก      
 ปวช. 1 9 0 9 7 77.78 
 ปวช. 2 0 0 0 0 0 
 ปวช. 3 0 0 0 0 0 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 ปวช. 1 60 4 56 41 73.21 
 ปวช. 2 50 0 50 34 68.00 
 ปวช. 3 63 0 63 57 90.48 
 รวมสาขาวิชา/ประเภทวิชาพณิชยกรรม 360 6 354 281 79.38 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว      
6 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว      
 - สาขาวิชาการโรงแรม      
 ปวช. 1 61 3 58 38 65.52 
 ปวช. 2 32 0 32 27 84.37 
 ปวช. 3 30 0 30 29 96.67 
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
 ปวช. 1 30 0 30 21 70 
 ปวช. 2 16 0 16 15 93.75 
 ปวช. 3 13 0 13 13 100 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 182 3 179 143 79.89 
 รวมทั้งสิ้นของสถานศึกษา 1,143 14 1,129 762 67.49 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวส. (ภำคเรียนที่  2) 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก

กลำงคัน(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 
 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

     

 ปวส. 1 19 0 19 17 89.47 
 ปวส. 2 20 2 18 18 100.00 
 รวมสำขำวิชำเครื่องกล 39 2 37 35 94.59 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
     

 ปวส. 1 7 1 6 5 83.33 
 ปวส. 2 6 0 6 6 100.00 
 รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 13 1 12 11 91.67 
3 สำขำวิชำโลหะกำร      
 -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม      
 ปวส. 1 18 0 18 17 94.44 
 ปวส. 2 9 0 9 9 100 
 รวมสำขำวิชำโลหะกำร 27 0 27 26 96.30 
4 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง      
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า      
 ปวส. 1 8 0 8 8 100.00 
 ปวส. 2 7 0 7 7 100.00 
    รวมสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 15 0 15 15 100.00 
5 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์      
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
 ปวส. 1 15 0 15 15 100.00 
 ปวส. 2 11 0 11 11 100.00 
 รวมสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 26 0 26 26 100.00 
6 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
 ปวส. 1 16 0 16 16 100.00 
 ปวส. 2 9 0 9 9 100.00 
   รวมสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25 0 25 25 100.00 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม   145 3 142 138 97.18 
7 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ      
 สำขำวิชำกำรบัญชี      
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 - สาขางานการบัญชี      
 ปวส. 1 20 0 20 20 100.00 
 ปวส. 2 41 0 41 41 100.00 
 รวมสำขำวิชำกำรบัญชี 61 0 61 61 100.00 
8 สำขำวิชำกำรตลำด      
 - สำขำงำนกำรตลำด      
 ปวส. 1 12 0 12 12 100.00 
 ปวส. 2 15 0 15 14 93.33 
    รวมสำขำวิชำกำรตลำด 27 0 27 26 96.30 
9 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 - สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน      
 ปวส. 1 16 1 15 15 100.00 
 ปวส. 2 17 0 17 17 100.00 
 รวมสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 1 32 32 100.00 
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 121 1 120 119 99.17 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว      
8 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว      
 -สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม      
 ปวส. 1 17 0 17 17 100 
 ปวส. 2 9 1 8 8 100 
 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 26 1 25 25 100 
 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 1,435 19 1416 1,044 73.73 
 รวมเฉลี่ย  2  ภำคเรียน 1,535 42 1,494 1,086 72.69 

 

       ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  จ านวน...........1,086................คน  จากผู้เรียนทั้งหมด  
........1,535...............คน  คิดเป็นร้อยละ  ...........72.69...........ของผู้เรียนทั้งหมด คิดเป็น 4.54 คะแนน 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์...........ดีมาก............... 

...................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภำพของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า  (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพื่อให้ทราบว่าสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้เรียนในระดับใด 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีค าสั่งมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน 
และบุคคลในชุมชน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณ
ค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 
ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ทราบว่าสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในระดับใด  เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา  การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน   
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 

ที ่ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยก ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำง  สร้ำงเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมลูมำวิเครำะห์แยกตำม

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

กลุ่ม
ตัว 

อย่ำง 

จ ำนวนที่ตอบ
กลับ 

จ ำนวนของสถำน
ประกอบกำรและ
บุคคลในชมุชนที่
มีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51-5.00 

ร้อยละของสถำน
ประกอบกำรและ
บุคคลในชมุชนที่มี
ผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจเฉลี่ย  
3.51-5.00 

สถำน
ประกอบกำร 

ชุมชน สถำน
ประกอบกำร 

ขุมขน สถำน
ประกอบกำร 

ชุมชน 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
     -สาขางานยานยนต์ 

 
 
65 

 
 

30 

 
 

18 

 
 

27 

 
 

15 

 
 

90.00 

 
 

83.34 

     -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 20 10 10 10 10 100 100 

   รวมสำขำวิชำเครื่องกล 85 40 28 37 25 92.50 89.29 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  

      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
40 

 
22 

 
7 

 
20 

 
5 

 
90.91 

 
71.43 
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      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 10 5 5 5 5 100 100 

   รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 50 27 12    25 10 92.60 83.34 
3 สำขำวิชำโลหะกำร 

     -สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
10 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
100 

 
100 

     -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 18 9 9 9 9 100 100 

 รวมสำขำวิชำโลหะกำร 28 14 14 14 14 100 100 
4 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์        

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 30 17 9 16 9 94.12 100 

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 20 10 10 10 10 100 100 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 30 19 7 17 6 89.48 85.72 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 15 10 5 10 5 100 100 

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 14 5 13 5 92.86 100 

- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 10 5 10 5 100 100 

  รวมสำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 130 80 41 76 40 95.00 97.56 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 293 161 95 152 89 94.41 93.68 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม        
5 สำขำวิชำพณิชยกำร        
 - สาขางานบัญชี (ปวช.) 30 18 6 17 5 94.45 83.34 

- สาขางานบัญชี (ปวส.) 35 15 8 13 7 86.67 87.50 

- สาขางานการขาย 20 12 8 12 8 100 100 

- สาขางานการตลาด  20 15 5 15 5 100 100 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 34 14 30 12 88.24 85.72 

- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 20 10 10 10 10 100 100 

รวมสาขาวิชา/ประเภทวิชาพณิชยกรรม 185 104 51 97 47 95.27 92.16 
 
6 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว        
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว        

- สาขาวิชาการโรงแรม 60 36 16 35 14 97.23 87.50 

- สาขาวิชาบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 
  15 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

100 100 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 15 10 5 10 5 100 100 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 90 56 26 55 24 98.22 92.31 
 รวมทั้งสิ้นของสถานศึกษา 608 321 172 304 160 94.71 93.03 

         

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนมีการแจก
แบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ  และชุมชน จ านวน............608..........ชุด   และมีสถาน
ประกอบการตอบกลับมาจ านวน........321..............ชุด  มีบุคคลในชุมชนตอบกลับมาจ านวน.....
172..............ชุด   จ านวนของสถานประกอบการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  
จ านวน........304.........ชุด  คิดเป็นร้อยละ..................94.71........... จ านวนของบุคคลในชุมชนท่ีมีผลการ
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ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00   จ านวน........160........ชุด  คิดเป็นร้อยละ..................
93.03..........  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ .......ดีมาก............. 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักถึงการจัดการสอบเพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ของ
นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพ่ือวัดผลการเรียนว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากแผนกวิชา และฝ่าย

วิชาการ  เพ่ือด าเนินการก าหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน โดยนักเรียนระดับ ปวช. มีการประเมิน
ทฤษฎี  20% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และประเมินปฏิบัติ  80% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 65 ของคะแนนเต็มรวม 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ส่วนนักศึกษาระดับ ปวส.ประเมินทฤษฎี  
40%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ประเมินปฏิบัติ  60%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็มรวม 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ70 จัดให้การติวก่อนสอบ เพ่ือให้เรียนได้สอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ที ่
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

ระดับ ปวช.3 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบทุก

รำยวิชำตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร 

ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเคร่ืองกล  
     -สาขางานยานยนต ์

 
 

54 

 
 

54 

 
 

100.00 

2 
สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  
      -สาขางานเครื่องมือกล 

 
18 

 
17 

 
94.44 

3 
สำขำวิชำโลหะกำร 
     -สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
10 

 
10 

 
100.00 

4 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์    
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 33 28 84.85 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 36 36 100.00 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 19 19 100.00 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 170 164 96.47 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม    
5 สำขำวิชำพณิชยกำร    

 
- สาขางานบัญชี 49 49 100.00 
- สาขางานการขาย 9 9 100.00 
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- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 63 100.00 
 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 121 121 100.00 

 
6 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว    
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว    

- สาขาวิชาการโรงแรม 29 29 100.00 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 13 12 92.31 

 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 42 41 97.62 
 รวมท้ังสิ้นของระดับ ปวช. 333 326 97.90 

 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

ระดับปวส. 
จ ำนวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนครบทุก
รำยวิชำตำม

โครงสร้ำงหลักสูตร 

ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

จ ำนวน  ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเคร่ืองกล  

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
 

19 

 
 

19 

 
 

100.00 

2 สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลติ 

 
6 

 
6 

 
100.00 

3 สำขำวิชำโลหะกำร 
     -  สาขางานเทคนิคเช่ือมอุตสาหกรรม 

 
9 

 
9 

 
100.00 

4 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
7 

 
7 

 
100.00 

5 สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
11 

 
11 

 
100.00 

6 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  -สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
9 

 
9 

 
100.00 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 61 61 100.00 
 
7 

 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    
สำขำวิชำกำรบัญช ี

- สาขางานการบญัชี 
 

41 
 

41 
 

100.00 
8 สำขำวิชำกำรตลำด 

- สำขำงำนกำรตลำด 
 

14 
 

14 
 

100.00 
9 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 
 

17 
 

17 
 

100.00 
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 72 72 100.00 
 
8 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว    
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
9 

 
8 

 
88.89 

 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 9 8 88.89 
 รวมท้ังสิ้นของระดับ ปวส. 142 141 99.30 
 รวมท้ังสิ้นของสถำนศึกษำ 475 467 98.31 
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ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน ..........467....... คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จ านวน  .........475............คน คิดเป็นร้อยละ .........98.31............ ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมาก...... 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยมีความตระหนักในการให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ เรียน ที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดติวผู้เรียน ให้สอบผ่านเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป และจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยใช้ข้อสอบ
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และน าผลการสอบไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำ
งำน 

ระดับปวช.3 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

วิชำควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป วิชำควำมรู้วิชำชีพพ้ืนฐำน จ ำนวน
ผู้เรียนที่
มีผลกำร
ทดสอบ
ผ่ำน 2  
วิชำ 

ร้อยละ 

จ ำนวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบี
ยนเข้ำ
ทดสอบ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย

จำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ

ระดบัชำติขึน้ไป 

ร้อยละ จ ำนวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบี
ยนเข้ำ
ทดสอบ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย

จำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ

ระดบัชำติขึน้ไป 

ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเคร่ืองกล  

- สาขางานยานยนต ์

 
 

52 

 
 

52 20 38.10 

 
 

52 17 

 
 

32.87 

 
 
9 

 
 

17.31 
2 สำขำวชิำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ  

- สาขางานเครื่องมือกล 
 

18 
 

18 7 38.10 
 

18 6 
 

35.29 
 
5 

 
27.78 

3 สำขำวิชำโลหะกำร 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
9 

 
9 3 38.10 

 
9 4 

 
31.28 

 
2 

 
22.22 

4 สำขำวชิำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 
29 

 
29 11 

  
10 

 
34.46 

 
9 

 
31.03 38.10 29 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 37 37 14 38.10 37 13 34.46 14 37.84 
-  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 7 38.10 19 7 34.46 8 42.11 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 164 164 62 38.10 164 56 33.80 47 40.85 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม          
5 สำขำวิชำพณิชยกำร          
 - สาขางานบัญชี 50 50 19 38.10 50 22 43.27 11 44.00 

- สาขางานการขาย 9 9 3 38.10 9 4 43.27 5 55.56 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 62 24 38.10 62 27 43.27 20 32.26 
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 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 121 121 46 38.10 121 53 43.27 47 38.84 
 
6 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเท่ียว 

 
 

        

สำขำวชิำกำรโรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว          

- สาขาวิชาการโรงแรม 27 27 10 38.10 27 12 46.82 11 40.74 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 12 5 38.10 12 6 46.82 6 50.00 

 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรม
กำรท่องเท่ียว 

 
39 

 
39 

 
15 

 
38.10 

 
39 

 
18 

 
46.82 

 
17 

 
43.59 

 รวมทั้งสิ้นของระดับ ปวช. 324 324 123 38.10 324 126 38.88 111 34.26 
 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
ระดับปวส. 2 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ควำมรู้พ้ืนฐำนทั่วไป/ควำมรู้พ้ืนวิชำพ้ืนฐำน 
จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบ 

จ ำนวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
    -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 

18 

 
 

18 

 
 
2 

 
 

11.11 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
6 6 1 

 
16.67 

3 สำขำวิชำโลหะกำร 
     -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 

9 9 0 
 

0.00 
4 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
7 7 3 

 
42.86 

5 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

11 11 2 
 

18.18 
6 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
9 9 4 

 
44.44 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 60 60 12 20.00 
 
7 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ     
สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
41 41 19 46.34 

8 สำขำวิชำกำรตลำด 
- สาขางานการตลาด 

14 14 3 21.43 

9 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

19 19 11 
 

57.89 
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 74 74 33 44.59 
 
8 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว     

สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

11 11 3 
 

27.27 
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 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 11 11 3 27.27 
 รวมทั้งสิ้นของ  ระดับปวส. 145 145 48 33.10 
 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 469 469 159 33.68 

  

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 
........159.............คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวน ........469......... คน มีผู้สอบผ่านจ านวน  
159  คน   คิดเป็นร้อยละ ........33.68......... ของผู้เรยีนท่ีลงทะเบยีนเข้าทดสอบ   
คิดเป็น 3.37 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......พอใช้...... 

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

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET)  ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบจ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดติวผู้เรียน ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 
และระดับชั้น ปวส.2 เพ่ือให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการสอบ  และน าผลการสอบไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
ระดับปวช.3 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้ำ

ทดสอบกลุ่มวชิำ
ภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  

 
 

   

- สาขางานยานยนต์ 52 52 29 55.77 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง      

- สาขางานเครื่องมือกล 18 18 10 55.56 
3 สำขำวิชำโลหะกำร     

- สาขางานเชื่อมโลหะ 9 9 3 33.33 
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4 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์     

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 29 29 10 34.48 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 37 37 16 43.24 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 11 57.89 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 164 164 79 48.17 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม     
5 สำขำวิชำพณิชยกำร     
 - สาขางานบัญชี 50 50 27 54.00 

- สาขางานการขาย 9 9 6 66.67 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 62 30 48.39 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 121 121 63 52.07 
 
6 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว     

สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว     

- สาขาวิชาการโรงแรม 27 27 13 48.15 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 12 8 66.67 
 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 39 39 21 53.85 
 รวมทั้งสิ้นของ  ระดับปวช. 324 324 163 50.31 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

ระดับปวส. 2 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้ำ

ทดสอบกลุ่มวชิำ
ภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
    -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 

18 

 
 

18 

 
 
4 

 
 

22.22 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 
6 

 
6 

 
4 

 
66.67 

3 สำขำวิชำโลหะกำร 
     -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 

 
9 

 
9 

 
1 

 
11.11 

4 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
7 

 
7 

 
2 

 
28.57 

5 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
11 

 
11 

 
7 

 
63.64 

6 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
9 

 
9 

 
4 

 
44.44 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 60 60 22 36.67 
 
7 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ     
สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
 

38 
 

38 
 

25 
 

65.79 
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8 สำขำวิชำกำรตลำด 
- สาขางานการตลาด 

 
14 

 
14 

 
7 

 
50.00 

9 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

 
16 

 
16 

 
6 

 
37.50 

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 68 68 38 55.88 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว     
8 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
9 

 
9 

 
3 

 
33.33 

 รวมประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 9 9 3 33.33 
 รวมทั้งสิ้นของระดับ ปวส. 137 137 63 45.99 
 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 461 461 226 49.02 

                          

              ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ........461.... คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวน ......226....... คน  
คิดเป็นร้อยละ.....49.02.....ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ คิดเป็น 4.90 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์......ดีมาก...... 
 

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

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  
หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 
 

“ยกเว  นการประเมินตามประกาศคณะกรรมการประกันค ุณภาพภายในการอาชีวศึกษา” 
 

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

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดย
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้  ซึ่งทางวิทยาลัยได้ด าเนินการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา
และช่วยเหลือผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี

โครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและร่วมกัน
หาทางแก้ไข  และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชาทุกภาคเรียน และลงทะเบียนภาคฤดูร้อนทุก



 

 

32 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ปีการศึกษา เพ่ือช่วยปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา 

 
 
ระดับ  ปวช.  

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน

แรกเข้ำ 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  
สำขำวิชำเครื่องกล  

- สาขางานยานยนต์ 

 
 

138 

 
 

46 

 
 

33.33 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  

- สาขางานเครื่องมือกล 
 

42 
 

14 
 

33.33 
สำขำวิชำโลหะกำร 

- สาขางานเชื่อมโลหะ 
 

37 
 
9 

 
24.32 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์    
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 87 23 26.44 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 95 28 29.47 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 50 15 30 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 449 135 30.07 
   ประเภทวิชำพณิชยกรรม  

สำขำวิชำพณิชยกำร 
   

- สาขางานบัญชี 90 43 47.78 
- สาขางานการขาย 31 9 29.03 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 96 54 56.25 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 217 106 48.85 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว    

สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว    
- สาขาวิชาการโรงแรม 86 23 26.74 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 21 8 38.10 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 107 31 28.97 
 ระดับ ปวส. 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน 

แรกเข้ำ 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ร้อยละ 

 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 

26 

 
 

18 

 
 

69.23 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง     
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- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 8 4 50 
สำขำวิชำโลหะกำร    

- สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 12 9 75 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง    

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 9 7 77.78 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์    

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 78.57 
สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
 

11 
 
7 

 
63.64 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 80 56 70 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ     
สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 43 40 93.02 
สำขำวิชำกำรตลำด 

- สาขางานการตลาด 16 14 87.50 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 19 14 73.68 
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 78 68 87.18 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว     
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว    

- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 7 58.33 
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 7 58.33 

 รวมทั้งสิ้นของสถำนศึกษำ 943 403 42.74 
 

              จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
  ร้อยละ =                                                                                             
                จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  จ านวน  403  
คน  จากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  จ านวน  943  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.74 ของผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
นั้น คิดเป็น 2.67 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์.....พอใช้..... 

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

 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำ
ต่อภำยใน1 ปี  
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักถึงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบ
ร้อยละกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา  
 
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ว่าได้งาน
ท าในสถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี มีการติดตามโดย
ใช้ไปรษณีย์ตอบรับ   การโทรศัพท์ติดตาม การติดตามทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านใดบ้าง 
 

ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
ระดับ ปวช. 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 

ผู้ได้งำนท ำ
ภำยใน 1 ป ี

ผู้ประกอบ
อำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ป ี

ผู้ศึกษำต่อภำยใน  
1  ปี 

รวมผู้ได้งำนท ำ
ประกอบอำชีพ
และศึกษำต่อ 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเคร่ืองกล  

- สาขางานยานยนต ์

 
23 

 
3 

 
13 

 
0 

 
0 

 
20 

 
87 

 
23 

 
100 

สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  
- สาขางานเครื่องมือกล 

 
6 

 
2 

 
33 

 
0 

 
0 

 
4 

 
67 

 
6 

 
100 

สำขำวิชำโลหะกำร 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
14 

 
0 

 
0 

 
2 

 
14 

 
12 

 
86 

 
14 

 
100 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์          
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 7 3 43 0 0 4 57 7 100 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 23 5 22 1 4 17 74 23 100 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 14 2 14 0 0 12 86 14 100 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 87 15 17 3 4 69 79 87 100 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม           

สำขำวิชำพณิชยกำร          
- สาขางานบัญชี 28 9 32 1 4 18 64 28 100 
- สาขางานการขาย 8 0 0 1 12 7 88 8 100 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 7 24 4 14 18 62 29 100 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 65 16 25 6 9 43 66 65 100 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว          

สำขำวชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว          
- สาขาวิชาการโรงแรม 24 6 25 0 0 18 75 24 100 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 4 40 0 0 6 60 10 100 

 รวมประเภทวชิำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 34 10 29 0 0 24 71 34 100 
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 รวมระดับ ปวช.  186 41 22 9 5 136 73 186 100 
ที ่ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

ระดับ ปวส. 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 

ผู้ได้งำนท ำ
กำยใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี 

ผู้ศึกษำต่อ
ภำยใน  1  ปี 

รวมผู้ได้งำน
ท ำประกอบ
อำชีพและ
ศึกษำต่อ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

       ประเภทวิชำอุตสำหกรรม          
 สำขำวิชำเครื่องกล  

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

17 
 

11 
 

65 
 
6 

 
35 

 
0 

 
0 

 
17 

 
100 

สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  
-สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

สำขำวิชำโลหะกำร 
- สาขางานเทคนิคเช่ือมอุตสาหกรรม 

 
10 

 
6 

 
60 

 
4 

 
40 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 
8 

 
7 

 
88 

 
0 

 
0 

 
1 

 
12 

 
8 

 
100 

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
17 

 
10 

 
59 

 
5 

 
29 

 
2 

 
12 

 
17 

 
100 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-  สาขางานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 52 34 65 15 29 3 6 52 100 
     ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ           

สำขำวิชำกำรบัญชี          

- สาขางานการบัญชี 23 15 65 0 0 8 35 23 100 

สำขำวิชำกำรตลำด          

- สาขางานการตลาด 9 5 56 2 22 2 22 9 100 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 15 8 53 2 13 5 34 15 100 

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 47 28 60 4 8 15 32 47 100 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว           

สำขำวชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว          
- สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4 4 100 0 0 0 0 4 100 

 รวมประเภทวชิำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 4 4 100 0 0 0 0 4 100 
 รวมระดับ ปวส. 103 66 64 19 18 18 18 103 100 
 รวมทั้งสิ้นของสถานศึกษา 289 107 37 28 10 154 53 289 100 

   

   ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา จ านวน  289 
คน ได้งานท า 107 คน ประกอบอาชีพอิสระ 28  คน และศึกษาต่อจ านวน  154 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็น 5.00 คะแนนซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์.....ดีมาก…… 

............................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา 
หรอืกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 
เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 

 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ร่วมกับงานแนะแนว  และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  โดยมีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ  ใน 3 ด้าน  คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ 
กลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ  น าข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และแปลผล  วทิยาลัยฯ  ได้มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งทางด้าน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนา การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง   
 

ที ่

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดย
ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  สร้ำงเคร่ืองมือ
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์แยกตำมประเภท

วิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

จ ำนว
นกลุ่ม
ตัว 

อย่ำง 

จ ำนวนที่ตอบกลับ จ ำนวนของสถำน
ประกอบกำรและ
บุคคลในชมุชนที่มี

ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจเฉลี่ย  
3.51-5.00 

ร้อยละของสถำน
ประกอบกำรและ
บุคคลในชมุชนที่มี

ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจเฉลี่ย  
3.51-5.00 

สถำน
ประกอ
บกำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

สถำน
ประกอ
บกำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

สถำน
ประกอ
บกำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล  
     -สาขางานยานยนต์ 

 
 

21 

 
 
3 

 
 

15 

 
 
0 

 
 
3 

 
 

15 

 
 
0 

 
 

100 

 
 

100 

 
 
0 

     -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 10 5 0 3 5 0 3 100 0 100 

รวมสำขำวิชำเครื่องกล 31 8 15 3 8 15 3 100 100 100 
2 สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  

      -สาขางานเครื่องมือกล 
 
6 

 
2 

 
3 

 
0 

 
2 

 
3 

 
0 

 
100 

 
100 

 
0 

      -สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมสำขำวิชำเครื่องกลและซ่อมบ ำรุง 6 2 3 0 2 3 0 100 100 0 
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3 สำขำวิชำโลหะกำร 
     -สาขางานเชื่อมโลหะ 

 
14 

 
0 

 
12 

 
2 

 
0 

 
12 

 
2 

 
100 

 
100 

 
0 

  -สาขางานเทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม 10 4 0 4 4 0 4 100 0 100 

รวมสำขำวิชำโลหะกำร 24 4 12 6 4 12 6 100 100 100 
4 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์           

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 7 2 4 0 2 4 0 100 100 0 

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 8 5 1 1 5 1 1 100 100 100 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 20 2 15 1 2 15 1 100 100 100 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
(ปวส.) 

 
12 

 
7 

 
1 

 
2 

 
7 

 
1 

 
2 

 
100 

 
100 

 
100 

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมสำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 47 16 21 4 16 21 4 100 100 100 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกกรรม 77 22 36 10 22 36 10 100 100 100 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม           
5 สำขำวิชำพณิชยกำร           
 - สาขางานบัญชี (ปวช.) 22 5 17 0 5 17 0 100 100 0 

- สาขางานบัญชี (ปวส.) 20 12 6 0 12 6 0 100 100 0 

- สาขางานการขาย 8 0 7 1 0 7 1 0 100 100 

- สาขางานการตลาด  9 4 2 1 4 2 1 100 100 100 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 4 13 4 4 13 4 100 100 100 

- สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน 15 7 3 1 7 3 1 100 100 100 
รวมสำขำวิชำพณิชยกรรม 99 32 48 7 32 48 7 100 100 100 

 รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม 99 32 48 7 32 48 7 100 100 100 
 
6 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว           
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำร
ท่องเท่ียว 

          

- สาขาวิชาการโรงแรม 23 5 12 0 5 12 0 100 100 0 

-สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4 3 0 0 3 0 0 100 0 0 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 3 5 0 3 5 0 100 100 0 

รวมสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว 

 
37 

 
11 

 
17 

 
0 

 
11 

 
17 

 
0 

 
100 

 
100 

 
0 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

 
37 

 
11 

 
17 

 
0 

 
11 

 
17 

 
0 

 
100 

 
100 

 
0 

 รวมทั้งสิ้นของสถานศึกษา 213 65 101 17 65 101 17 100 100 100 
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 ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้มีการแจกแบบสอบถามจ านวน  213   ชุด  ได้รับ
ตอบกลับจากสถานประกอบการจ านวน  65  ชุด  จากสถานศึกษาจ านวน  101  ชุด  จากผู้รับบริการ
จ านวน  17  ชุด   มีจ านวนของสถานประกอบการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  
จ านวน  65   คิดเป็นร้อยละ  100  มีจ านวนของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-
5.00  จ านวน 101   คิดเป็นร้อยละ  100  มีจ านวนของผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  
3.51-5.00  จ านวน  17  คิดเป็นร้อยละ 100   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่
ในเกณฑ ์ ดีมาก 
 

........................................................................................................  
 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  1  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
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 

4.54 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 

5.00 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 

3.37 คะแนน พอใช้ 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

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 

4.90 คะแนน  ดีมาก 
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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 

2.67 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 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 4.50 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
 ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 
 

ควำมตระหนัก 
          วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  จึงได้ระบุเรื่องการจัดท าแผน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ลงในโครงการของฝ่ายวิชาการ โดยได้มีการประชุม วางแผน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานทวิภาคี)  
และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานความร่วมมือ) ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภายนอก เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   
 ควำมพยำยำม  

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  โดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรไปยังสถานประกอบการต่างๆ และด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการส ารวจความต้องการ 
หลังจากนั้นได้เชิญสถานประกอบการในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา และด าเนินการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกัน น าหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้ในการเรียนการสอน และท าการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน โดยแต่
ละข้ันตอนได้มีการประชุม วางแผน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินโครงการมา
ด าเนินการปรับปรุงในครั้งต่อๆไป  

 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 

ผลกำรปฏิบัติ 
มี=1/ไม่มี = 

0 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มี 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 

5 
สถานศึกษามีการน าหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  (๑) – (๔)  ไม่
เกิน  ๓ ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  ๕๐ ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ....100... 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
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           ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นข้อ 1-5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ........ดีมาก.......... 
 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยมีความตระหนักในการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีการเรียนตรงตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ตามที่สถานประกอบการ หน่วยงานต้องการ  และมีความสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูผู้สอนแต่ละคน  และให้
ครูแต่ละคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดท าแผนการสอน  มีการ
นิเทศแผนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ   
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี = 0 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา   ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑)  ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙.๙๙  ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑)  ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙  ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑)  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙.๙๙  ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑)  ร้อยละ  ๘๐  ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
....100..... 

 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1  มีผลตามข อ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก............ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักในการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควีรการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน า
ผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ควำมพยำยำม 

 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูแต่ละคน  โดยให้ครูจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด าเนินการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยจัดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  
โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  ที่ช่วยให้ใช้สื่อได้อย่างสะดวก  ฝ่ายวิชามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครู
ท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควีรการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ผลกำรปฏิบัติ 
มี = 1/ไม่มี = 0 

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

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลังการสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
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   ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการด าเนินการให้ครูแต่ละ
คนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนวิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน   วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .........ดีมาก........ 
 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงจัดท าเกณฑ์/วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสมและหลากหลายวิธี รวมถึงด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีกระบวนการวัดและประเมินผล ร่วมกันกับผู้เรียน เพ่ือความ
โปร่งใส เป็นธรรม ในการจัดการเรียนการสอน และตรงตามมาตรฐานรายวิชาในรายวิชานั้น ๆ 
 

ควำมพยำยำม 
              วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอนให้ครูผู้สอน และ
มีการก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน  บันทึกหลังการสอน  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดการก าหนดวิธี
วัดและประเมินผล และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน โดยในการวัดและประเมินผลได้มีการก าหนดให้มีความ
หลากหลาย  เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล และน า
ผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุก
คนในทุกรายวิชาที่สอน 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ผลกำร
ปฏิบัติงำน 
มี=1 /ไม่มี = 0 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 
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5 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
   

           ผลสัมฤทธิ์     ผลจากระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
วิทยาลัยมีการปฎิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข อ   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .........ดีมาก.......... 
 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตามสาขาที่เรียน  มีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการ
สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือก สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตาม
สาขาที่เรียน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมทั้งจัดท าคู่มือ
การฝึกงานเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการออกฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงาน
ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพ่ือน าผลการสัมมนาไปปรับปรุงในการจัดให้ผู้เรียนไป
ฝึกงาน 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1 /ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  

หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
หน่วยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดย
เชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
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ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการฝึกงาน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข อ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ........ดีมาก......... 

 

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

 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  2  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

กำรด ำเนินงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

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) –(5) ดีมาก 

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 ปฏิบตั ิ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

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

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

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

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  2 5.00 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  2 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซีย 
 ตัวบ่งชี้ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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มำตรฐำนท่ี  3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
 

ควำมตระหนัก 
 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือก ากับและส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 38  และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่อไป 
  

ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ประชุมขอความเห็นชอบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
ผลกำร

ปฏิบัติงำน 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ 
สถานศึกษาและมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
ค่าเฉลี่ย...4.20..... 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5 ข้อ 
                  

          ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย วิทยาลัยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  และด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  
ครั้ง  มีการปฎิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติ  มีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ........ดีมาก........... 

………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ชุมชนและองค์กรภายนอก  มีความตระหนัก  และให้ความส าคัญกับการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน  การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี  2556-2560  เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามจุดเน้น 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  ในเรื่องการเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  แผนพัฒนาการแต่ละปี  จากหลายแผกนกเพ่ือการมีส่วนร่วม  
รวมทั้งมีการเสนอใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารสาถานศึกษา  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  ในการบริหารและบุคคลภายนอกได้
เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดโครงการประชุม  สัมมนารับฟังความคิดเห็น  จึงได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  และ
ได้รับความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรภายนอก  สถานประกอบการ 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี  โดยมีคณะ
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยระบุเป้าหมาย  และกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  สถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติ  
ท้องถิ่น  และบุคลากรของสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกรพัฒนาและได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการ    วิทยาลัย ฯมีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้      ผู้เรียน  
สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการในชมรมองค์การวิชาชีพ  และงานกิจกรรม  ใช้เกณฑ์การผ่าน
วิชากิจกรรมเป็นตัวควบคุม  ครู  สร้างระบบการมีส่วนร่วมผ่านแผนกวิชา บุคลากรอ่ืน สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมผ่านสายบังคับบัญชีของหัวหน้างานและรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง  ๆ  ชุมชน  สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเทคนิคพัทยา  
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศกึษำ ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 

 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติ
ตามประเด็น 5  ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ...........ดีมาก......... 

……………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย คือ  “จิตสาธารณะ”    โดยวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี  2556-2560  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  ได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาพัฒนาตนเองและสร้างจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  รวมทั้งโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของทุกแผนกวิชาด้วย  โดยก าหนด
โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี  2556 -2560  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ  มีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นผู้บริการผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ  ภายใต้การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามปรัชญา  และจุดเน้น
จุดเด่นสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการต่าง ๆ  จนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่าง   ๆ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่น้อมน าเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับทุก ๆ กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน -นักศึกษา  ได้หล่อ
หลอม  และซึมซับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1  /ไม่มี=0 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

มี 
 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 
 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .........ดีมาก............. 

………………………………………………………………………………….. 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาก าหนดเป็น
เป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการเปิดรับฟังความคิดในทุก ๆ ด้าน จากบุลากรภายในสถานศึกษา และความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายนอก ในช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่นการจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานทั้งองค์กร การน า
ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาก าหนดเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการควบคุมอัตราส่วนครูผู้สอนต่อผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด การควบคุมอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารงานด้าน
บุคลากร พ้ืนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพย์สินอ่ืน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดศึกษาโย
ค านงึถึงความคุ้มค่า มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  

ควำมพยำยำม 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบายการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556  ได้ด าเนินงานตาม
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนโครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ จัดท า
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่นโยบายของสถานศึกษาและการรับฟัง
ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ การสร้างการมีส่วน
ร่วมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน/นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง การควบคุมดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา และจากการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี = 1 / ไม่มี =0 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 
 

.........4.......ครั้ง 
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ

อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

...........2.........ครั้ง 
4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
ค่าเฉลี่ย....4.35...... 

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 
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                 ผลสัมฤทธิ์    ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ......ดีมาก.........  

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

ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความส าคัญของการใช้ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ โดยมีการพัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูแลรับผิดชอบในด้านต่างๆ 
และมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่ตามรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและ
ให้ความช่วยเหลือบุคลกรต่างๆ ในเรื่องระบบสารสนเทศ มีการวางแผนจัดการประชุมในส่วนของงานศูนย์
สารสนเทศ เพ่ือสรุปผลการดด าเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบครอบคลุมภารกิจต่างๆ เช่น ข้อมูล
ของนักเรียน/นักศึกษา งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล งานปกครอง ฯลฯ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการร่วมไปถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งการเผยแพร่ ข่าวสารผลงานของบุคลการในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ด าเนินการจัดการแต่งตั้งหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้า
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศในสถานศึกษาและด าเนินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใช้เพ่ือความสะดวก
ในการน ามาใช้ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ ในงานต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และ
สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ทุกทีและทุกเวลา โดยเชื่อมโยงระบบเครือข่ายที่มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงแก้ไข การ
พัฒนาการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้น าระบบดูแลบริหารจัดการเครือข่าย (Rnet 2007)  ที่พัฒนาโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ
เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการการะท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม ศธ.02 ซึ่งท างานบน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างของสถานศึกษาได้แก่ .ข้อมูลงานทะเบียน 
ประกอบด้วย ข้อมูลประวัตินักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยู่ สถานศึกษาที่จบ ระดับการศึกษาที่จบปีการศึกษาที่
จบ ฯลฯ    ข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน ข้อมูลแผนการสอน ข้อมูลครู ข้อมูลตาราง
เรียนตารางสอนข้อมูลงานวัดผลประเมินผล ประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียนรายวิชาการน าข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่ได้จากโปรแกรม ศธ.02 เพ่ือน าเข้าสู่ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา (RMS 2007) ซึ่ง
ท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น งานบุคลากร งานสารบรรณ งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง 



 

 

53 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้โดยชัดเจน
นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน-นักศึกษาในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องตอ่ไป 

 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ

สถำนศึกษำ 

ผลกำร
ปฏิบัติงำน 

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

สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย..3.65...... 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา มีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึง
พอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ......ดีมาก........ 

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

ตวับ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 

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

โดยจัดท าโครงการสนับสนุนมากขึ้นทุกปีและเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยฯ จึงได้
ก าหนด 

แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กรที่ชัดเจน 
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ควำมพยำยำม 
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง   

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงทุกปี 
 จัดท าสถิติและร้อยละของเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ในความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านทุกปี 
 จัดท าค าสั่งและสร้างกลไก และติดตามในเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ 
 จัดท าโครงการสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง เพ่ิมข้ึนทุกปี 
        แต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 

1. ด้านความปลอดภัย 
2. ด้านการทะเลาะวิวาท 
3. ด้านสิ่งเสพติด 
4. ด้านสังคม 
5. ด้านการพนันและการมั่วสุม 

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

มี 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น
จ านวน                 5 ข อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก....... 

 

......................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยงานครูที่ปรึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการดูแลครูและนักเรียน 
นักศึกษา   ให้มีคุณภาพ  เรียนอย่างมีความสุข และจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทางงานครูที่
ปรึกษามีการป้องกันและดูแลอย่างเต็มความสามารถโดยใช้วิธีการต่างๆ โดยมีการส ารวจนักเรียน นักศึกษา
ทุกรายสัปดาห์ รายเดือน ในการพบนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกและทุกชั้นปี และท าการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาที่ก าลังจะได้รับการขาดเรียน (ขร) ให้กลับเข้ามาเรียนตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยงานครูที่ปรึกษาด าเนินการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา  โดยด าเนิน
จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  จัดอบรมระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษา(RMS)   ให้กับครูที่ปรึกษา  จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาในทุกภาคเรียน  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลนักเรียน
นักศึกษา  และในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  จะจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูม  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ  พูดคุย  
ซักถามปัญหาต่าง  ๆ  มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือกันดูแลพฤติกรรมของบุตรหลายที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง  มีการส่งข้อความถึงผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียน -นักศึกษา ไม่รูดบัตรเข้า
เรียน   มีการจัดท าแบบคัดกรองนักเรียน-นักศึกษา  เพ่ือแยกเด็กกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
โดยได้ร่วมมือกับงานปกครอง  มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่ยากจน  มีความประพฤติ
เรียบร้อยโดยร่วมกับงานแนะแนว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่ขาดเรียนตั้งแต่  
3  ครั้งขึ้นไป  เพื่อแก้ปัญหาการหมดสิทธิ์สอบ  และการลาออกกลางคัน   
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

......7....ครั้ง/สัปดาห์ 
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ.................... 
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดระบบดูแลผู้เรียน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์........ดีมาก.............. 

 

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

 
 



 

 

56 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทย
บริกำร 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงการที่วิทยาลัยมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา สร้างแรงจูงใจ ปลูกฝัง
จิตส านึก มีความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจนการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียนต่าง ๆ ต่อไป  ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงและสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักอยู่เสมอว่าต้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในด้านการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ห้องเรียนต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมห้องฝ่ายแผนงาน 
2. โครงการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่บริเวณหน้าเสาธง 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มนั่งพักผ่อนนักเรียน-นักศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ (ถมดิน)   บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
7. โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ของอาคาร 
8. โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด 

 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ 
และกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่ม=ี0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย.3.79.... 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
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        ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .........ดีมาก........... 
 
 

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

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้วางแผนโครงการพัฒนาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดสรรงบประมาณใน
การจัดหา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์  เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขางาน  จัดท า
แบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์  และสถานศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือบริหารหมวดครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  จัด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชาอย่างเพียงพอเหมาะสม  จัดระบบพัสดุ
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน  มีรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ  หากไม่สามารถซ่อมได้ให้
ด าเนินการจ าหน่าย  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนให้มีครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย  เพียงพอและ
เหมาะสมกับหลักสูตรในแต่ละสาขาสนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้าน
ความรู้  ทักษะ  การเรียนการสอน 
       ควำมพยำยำม 
        วิทยาลัยฯได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์โดยการจัดสรรงบประมาณให้ทุกสาขาได้อย่างเหมาะสม
ตามแผนปฏิบัติการ  และได้น าผลการประเมินแบบสอบถามความเหมาะสมกับสถานศึกษา  และได้มีการ
จัดซื้อวัสดุฝึก  (สผ.)  ครุภัณฑ์การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เพ่ือให้เพียงพอ  และเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา  ตามแต่ละโครงการ  เช่นโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของแผนกวิชาต่าง  ๆ   
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี =1/ไม่มี=0 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย....4.03..... 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.10  ระดบัคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  
ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
จรรยาบรรณ และระเบียบวินัย มีการส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันสมัย  
มีการจัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  ทุนสิ่งประดิษฐ์  ให้ครูเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ไป  มีการจัดท า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก  มีการสนับสนุนให้ครูได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง  เช่นครูสอนดี  มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดีส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุข
ภาวะทางอารมณ์  และสังคม  โดยจัดให้มีสวัสดิการบ้านพัก  สหการร้านค้า  น าคณะครูไปศึกษาดูงานใน
สถานที่ต่างๆ   
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี =0 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยกว่า 75 

ร้อยละ  75 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ  5 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการ แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ  5 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ  75 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ  5 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
            ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น
จ านวน 5 ข อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก......... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคณุภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวนโยบายในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะต้องมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายการจัด
การศึกษา 
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้เห็นความส าคัญในการบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา  เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน  การบริหารวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด  จัดแสดงโครงนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
งบด ำเนินกำร 

(1) 
งบรำยจ่ำย 

(2) 
ร้อยละ 

(3) 
1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
2,904,508.75 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.......10.97...... 

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 
147,244.60 

 
18,710 

(3) =  100 x รายได้ หรือ
มูลค่าผลผลิต /ค่าวัสดุฝึก 
 
ร้อยละ.....12.71......... 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 
 

 
729,321.34 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.....2.45........... 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
101,455.94 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ......0.34.......... 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
2,825,320.91 
 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.......9.56.......... 

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการบริหารการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยมีการ
ปฎิบัติตามประเด็นจ านวน 3 ข อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ........พอใช ............. 

....................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำยทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่ำงประเทศ 
 

ควำมตระหนัก 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบการปฏิบัติงาน
จริงโดยส่วนใหญ่  และสามารถประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบ ในเชิงประจักษ์ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมี
โครงการระดมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา จะ
ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจริงที่ถูกต้อง โดยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขางานต่าง 
ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ที่เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และนอกจากนี้เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจัดโครงการให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทัศนศึกษาดูงาน 
พร้อมทั้งก่อนจบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกงาน และต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นก าลังออกสู่ตลาดแรงงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ควำมพยำยำม 
1. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และ หรือต่างประเทศ (แผนปฏิบัติงาน) 
 2. มีข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรสาขางาน) 
 3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน (สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละสาขางาน) 
 4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา (สรุปจ านวนสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน) , (โครงการมอบโล่เชิญชูเกียรติ
แก่สถานประกอบการ) , (โครงการสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัย) 
 5. รายการทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา (รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ) 
 6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง (สรุปการ
ประเมินผล) 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางาน 

มี 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี  229  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มี 2  รายการ 
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ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 4  ข้อ 
        

                ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 4 ข อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ......ด.ี........ 
 

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

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  3  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

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. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

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  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 



 

 

62 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
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 

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
สภาพแวดล้ อม   และภู มิ ทั ศน์ ของ
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. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ 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  3 ข้อ พอใช้ 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
 

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

ปฏิบัติ   4 ข้อ ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  3 4.75 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  3 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 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 
ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
ตัวบ่งชี้  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มำตรฐำนที่  4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

 ควำมตระหนัก 
                วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ที่
จะส่งเสริมผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้สนับสนุนการบริการทักษะ  วิชาการ
และวิชาชีพ  นอกเหนือการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษามีการวางแผนการจัดประชุมเพ่ื อสร้างความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกคน  ทุกฝ่ายได้รับทราบ  และร่วมกัน คิดท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วมให้บริการ 
 

               ควำมพยำยำม   
      วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้แผนกวิชาต่าง  ๆ  จัดกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการ หรือ
วิชาชีพมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียน  และได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556  เช่น  โครงการ Fix it  center ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  ระยะที่ 3  มีกิจกรรมจัดหน่วยบริการ
ประชาชน ประจ าปี  2556  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่   โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพระยะสั้น  
โครงการ Open  House  Pattayatech  2014  โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน  ให้บริการตรวจสอบ
รถยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ  และการให้บริการวิชาชีพ  การสอน
การจัดจีบผ้าให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าหนองปลาไหล 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
กิจกรรม ต่อปี 

 
มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
                

                  ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยมีการปฎิบัติ
ตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก............... 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  4  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

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  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  4 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 - 
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มำตรฐำนที่  5  ด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย   

ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
หรืองำนวิจัยของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการ
วิจัย ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งวิทยาลัยการ
อาชีพบางละมุงได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ ปวช. 
และ ปวส. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรในการ
จัดท าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีผลงานที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 

 

ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยฯ  โดยงานวิจัย มีการติดตามและรายงานผลโครงการของสถานศึกษา  สิ่งประดิษฐ์ และ

โครงงานวิทยาศาสตร์ มีการแสดงผลงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ การน าผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  มีการเผยแพร่
ผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย  จัดการอบรมการจัดท าโครงการ/โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3  และ ระดับชั้น  ปวส.2  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัด
เล่มผลงานโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ

งำนวิจัยของผู้เรียน 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
(มี=1/ ไม่มี=0) 

1 
สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

มี 

2 

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

มี 

3 
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ....58.00.... 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อย ร้อยละ..100.00.... 
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กว่าร้อยละ  25  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  น ามาใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน   จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 
ร้อยละ....9.00....... 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5   ข้อ 
          

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน มีผู้
ลงทะเบียนเรียนจ านวน........523.......คน มีจ านวนโครงการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย จ านวน......
200...ชิ้น จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา....116....ขิ้น  คิดเป็นร้อยละ......58......ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด จ านวนผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน..........200...........ขิ้น  คิดเป็นร้อยละ.............100.........
ของจ านวนผลงานทั้งหมด  จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัดและชาติ
.........18.........ขิ้น  คิดเป็นร้อยละ......9........ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดี
มาก........... 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยของครู 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  โดยงานวิจัยได้ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้การอาชีวศึกษา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ  มี
กลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการ
วิจัยเชิงนโยบาย การส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ  จากภารกิจและนโยบายของ สอศ. การปฏิบัติงานตรงกับพันธกิจของวิทยาลัย  คือ ผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  

 

ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยฯ  มีการแนะน าให้ครูผู้สอนมีการท าผลงาน จัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียน  และติดตาม

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแนะน า ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับภาค 
ระดับชาติ ระดับประเทศ  มีการเผยแพร่ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย  มีการ
ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเพื่อน ากลับมาเผยแพร่ให้ครูในวิทยาลัยทราบ  มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของคร ู
ผลกำรปฏิบัติงำน 
(ม=ี1/ ไม่มี=0) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครจูัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน มี 
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สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา 

รอ้ยละ...85.00..... 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ..100.00..... 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  น ามาใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน   จังหวัด  ภาค  และชาติ 

ร้อยละ......6.34.... 
 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
               

 ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู มีครูจ านวน.......67........คน มีจ านวนโครงการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย จ านวน...
126.......ชิ้น จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา................107...........ข้ิน  คิดเป็นร้อยละ.....
85......ของจ านวนผลงานทั้งหมด จ านวนผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน.... .126......ขิ้น  คิดเป็นร้อยละ
...........100.....ของจ านวนผลงานทั้งหมด  จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลระดับชุมชน 
จังหวัดและชาติ....8....ขิ้น  คิดเป็นร้อยละ.................6.34....................ของจ านวนผลงานทั้งหมด  มีการ
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน  5  ข้อ   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์.....ดีมาก......... 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  5  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

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
งานวิจัยของคร ู

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

ปฏิบัติ  5  
ข้อ 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  5 5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  5 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งชี้ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของคร ู
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 - 
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มำตรฐำนที่  6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

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

ตัวบ่ งชี้ที่  6 .1  ระดับ คุณภำพในกำรปลูกฝั ง จิตส ำนึกด้ ำนกำรรักชำติ  เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale)  1-5 
 

 ควำมพยำยำม 
 งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา  ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ
นักเรียนนักศึกษา ให้มีจิตส านึกในการรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ได้จัดกิจกรรมและรวบรวม
ข้อมูล  เรื่องเอกลักษณ์ของชาติที่เข้าใจง่าย  เพียงพอส าหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน  และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรม  หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของชาติแก่นักเรียน  นักศึกษาทั่วทั้งวิทยาลัยฯ  ครอบคลุมสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งให้
ทราบถึงเรื่องของอุดมการณ์ของชาติ  บทบาทหน้าที่และแนวทางการส่งเสริมเอกลัษณ์ของชาติ  ในรูปแบบ
ของกิจกรรม  ดังนี้ 

1.  โครงการ/กิจกรรมวันครูและไหว้ครูช่าง 
2. โครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน-นักศึกษา  
3. โครงการ/กิจกรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
4. โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
5. โครงการ/กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี 

 

ที ่

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1 / ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้วยการรักชาติ 
เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

......5......
โครงการ/
กิจกรรม 
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2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

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

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย....
4.06.... 

 รวมคะแนน 5 
 

   ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ  จ านวน 6 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน  
5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก.......... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี  คนเก่ง  
และมีความสุข  โดยมีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  งานกิจกรรม  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน -นักศึกษา  จึงได้
บรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ประจ าปีการศึกษา  2556  และได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2556  โดยมอบหมายให้งานกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 ควำมพยำยำม  
        วิทยาลัยฯ  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจกรรม  เป็นไปตามวงจร PDCA  เพ่ือเป็น
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างมีระบบ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม  มีการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  มีการอนุมัติแผน  มีการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    มีการด าเนินงาน ตลอดจนสรุปและประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอสถานศึกษาต่อภาพภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งโครงการที่ด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการ/กิจกรรม จิตอสาแบ่งปันรอยยิ้ม 
3. โครงการ/กิจกรรม  แปลงนาสาธิตสู่ชีวิตพอเพียง 
4. โครงการ/กิจกรรมปลูกวันแม่  เกี่ยววันพ่อ  สานต่อวิถีพอเพียง 
5. โครงการ/กิจกรรม  ศึกษาดูงานชุมชนเกษตรโลก  ครั้งที่ 10 

 

ที ่
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี=  0 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้ านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ......5........กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิต
ส านักด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย....
4.52....... 

 รวมคะแนน 5  ข้อ 
 ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ  
จ านวน 5 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ....ดี
มาก 
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....................................................................... 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน 

และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  ให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  โดย
สถานศึกษาได้ส่งนักกีฬาประเภทต่าง  ๆ  เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักเรียน  มีการประกวดแข่งขันนักเรียน  และวง
ดนตรี  เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด    มีการประเมินผล  การ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   ผู้เรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 ควำมพยำยำม  
       วิทยาลัยฯ  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจกรรม  เป็นไปตามวงจร  PDCA  เพ่ือเป็น
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างมีระบบ   ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม  มีการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  มีการอนุมัติแผนจัดท า  
ค าสั่งการด าเนินงานตลอดจนการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  โครงการกิจกรรม  ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  ผลการพัฒนาผู้เรียน  ในด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  มี
โครงการดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการ/กิจกรรม  กีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ประจ าปี 2556 
2. โครงการ/กิจกรรม  กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 
3. โครงการ/กิจกรรม  สายใยสัมพันธ์ 
4. โครงการ/กิจกรรม  คุณธรรมน าความรู้ต่อสู้ยาเสพติดด้วยจิตบริการสาธารณะ 
5. โครงการ/กิจกรรม  ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เพลงไทยสากล เพลงสากล  ประกวดวง

ดนตรีโฟลค์ซอง  และวงดนตรีสากล  ประกวด  Lip synch  Dancer  ไทยลูกทุ่ง 
 

ที ่ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี= 1/ไม่มี=  0 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ....5.....

กิจกรรม 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การกีฬาและนันทนาการ มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  การกีฬาและ
นันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป มี 
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ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้าน การกีฬาและนันทนาการและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย.....
4.36...... 

 รวมข อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

      ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาจ านวน....... 5 ........ข้อ  ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ......ดีมาก............ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี  คนเก่งและ
มีความสุข  โดยมีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก  ในด้านการรัก
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรม  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน -นักศึกษา  จึงได้บรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจ าปีการศึกษา  2556  และได้ก าหนดไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี   โดย
มอบหมายให้งานกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจกรรม  เป็นไปตามวงจร PDCA  เพ่ือเป็น
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างมีระบบ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ  มีการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  มีการอนุมัติแผนจัดท า  ค าสั่ง  การ
ด าเนินงาน  ตลอดจนการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  โครงการกิจกรรม  ผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์  ผลของการพัฒนาผู้เรียน  ในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดังนี ้

1.  โครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  4  ภาค 
3. โครงการ/กิจกรรมปลูกวันแม่  เกี่ยววันพ่อ  สานต่อวิถีพอเพียง ภายในกิจกรรม”เกี่ยวข้าว” 
4. โครงการ/กิจกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  สู่รายได้สร้างเสริม 
5. โครงการ/กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่อาเซี่ยน 

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี = 0 

1 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

........5.....กิจกรรม 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา มี 
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

3 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย....4.00.... 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
      

 ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาจ านวน 5 ข อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ......ดีมาก................ 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  6  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

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 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  6 ดีมาก 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  6 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
   - 
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มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

ควำมตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ  2553  โดยวิทยาลัย
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
มีการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีทั้งของแผนกวิชา  และของวิทยาลัย  เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกดัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  และน าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ควำมพยำยำม 

 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน   ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
แผนกวิชา  และของวิทยาลัยประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อ ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

ผลกำร
ปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่ม=ี0 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
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5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน ........5.......... ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก........... 

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

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้  โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้แต่ละตัวบ่งชี้มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
และคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพใน  ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา   มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และจัดท ารายงานการประเมิน  เพ่ือให้แต่ละ
ตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ให้ข้อเสนอแนะ  และส่งเสริม
สนับสนุนให้ตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์การประเมินดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ ค ำอธิบำย 
ผลกำร
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ     
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 4.54 คะแนน ดีมาก 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียน 
ปฎิบัติ (1) และ

มีผล (5) 
ดีมาก 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5.00 คะแนน ดีมาก 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
3.37 คะแนน พอใช้ 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ 

4.90 คะแนน ดีมาก 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

-ยกเว้น- - 
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1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 2.67 คะแนน พอใช้ 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

5.00 คะแนน ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏบิัติ (1) 
และมีผล (5) 

ดีมาก 

มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ปฏิบัติ 5  ข้อ ดีมาก 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปฏิบัติ (1)  มี
ผลตามข้อ (5) 

ดีมาก 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฎิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรอำชีวศึกษำ    
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบตัิ  3 ข้อ พอใช้ 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

ปฏิบตัิ  4 ข้อ ดี 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาชีพและวิชาชีพ   

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้ครู 

ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิ ตส านึ กด้ านการรั กชาติ   เทิดทูน
พระมหากษัตริย์   ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบตัิ  5 ข้อ ดีมาก 

7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ดีมาก 29 ตวับง่ชี ้ ดี 
 

ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 จ านวนตัว
บ่งชี้ที่มีผลการตัดสินอยู่ในระดับดีมาก ......29..... ตัวบ่งชี้ ดี ......2... ตัวบ่งชี้ พอใช้ ......3...... ตัวบ่งชี้ ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ....ดี..... 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  7  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

กำรด ำเนินงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

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 านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 
คะแนน ดีมาก 
ดีมาก  30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มี 
ตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดี  24 – 33 ตัวบ่งชี้ 
พอใช้  18 – 23 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุง  12 – 17 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  <  12  ตัว
บ่งชี้ 

- ดีมาก  29 ตัวบ่งช้ี 
- ดี  2  ตัวบ่งช้ี 
- พอใช้  3  ตัวบ่งช้ี 
 
 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  7 4.50 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  7 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 - 
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ส่วนที่ 2 กำรฝึกอบรมวิชำชีพ  
มำตรฐำนที่ 8   ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท า
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มี
การด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
พร้อมทั้งจดัท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 

 ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าป ี

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศกึษำ ผลกำรปฏิบัตงิำน 
มี = 1/ไม่ม ี= 0 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
ประจ าปี 

มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง 

มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 



 

 

83 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

        

    ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น .......5.......ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .....ดีมาก........ 
 

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

 

ตัวบ่งชี้ที่  8.2 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  และมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม  มี
การประเมินการใช้หลักสูตร  และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดท าร่วมกับ
ชุมชน  สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ศิษย์เก่า  ได้มีการเชิญชุมชน  สถาน
ประกอบการ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่า มาร่วมกันก าหนดรายวิชาใหม่  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมในบางเนื้อหา ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ  
หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้น าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ และด าเนินการประเมิน
หลักสูตรที่ใช้  
  

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ มี 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – 

(4)ไม่เกิน  2  ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม   
ร้อยละ...50.... 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ  5  ข้อ 
             

                   ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน .......5.....ข อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก....... 
 

.....................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   
เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษา  ได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือน าไปด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน  โดยฝ่ายวิชาการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
หัวหน้าแผนกวิชาก ากับดูแล  และมีการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  และประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครู 
 
 

(1) 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และ
คุณลักษณะอังพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชา 

(2) 
จ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

(3) 
จ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่จัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

(4) 
 ร้อยละจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- มี - 4  คน 4 คน 100.00 
         

 ผลสัมฤทธิ์     ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัย ด าเนินการให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชา จากจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจ านวน.....4.....
คน  มีครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน.....4........คน  คิดเปน็ร้อยละ.......100.00.............  ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ .................ดีมาก................... 

 

………………………………………………………………………………………. 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8.4  ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ควำมตระหนัก 

 วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
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และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม  ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่หลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม 

ควำมพยำยำม 
 1.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลั กสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. วิทยาลัยฯ  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 
 3.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จั ดการ
ฝึกอบรม 
 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 5.  วิทยาลัยฯ  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1/ไม่มี=0 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
การจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี 

5  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
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ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน .........5......... ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ..........ดีมาก...... 

 

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

 
ตัวบ่งชี้ที่  8.5  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 
 

ควำมตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

นอกเหนือจากท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผล การด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุง 

 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าแผนงาน/ โครงการ  ในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการด าเนินการจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯ,ฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  และได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

วิชำชีพระยะสั้น 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1/ไม่มี=0 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

3 สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

4 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
             

              ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน ...........5...... ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์.......ดีมาก....... 
 

.............................................................. 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ   เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ 
ๆ  และทันสมัยให้กับครูผู้สอน  และทันกับความต้องการของผู้เรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้เข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่ทันสมัย  เช่น  การตัดเสื้อผ้า   การท าอาหาร   การตัด
ผม  แต่งหน้า   เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
  

แผนกวิชำ 

จ ำนวน
ครูผู้สอน
หลักสูตร
วิชำชีพ
ระยะสั้น 

จ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นที่ได้รบั
กำรพัฒนำ  ด้ำนวิชำชีพ
ที่สอดคล้องกับหลักสตูร

วิชำชีพระยะสั้น  
รำยวิชำที่รับผิดชอบ 

ร้อยละจ ำนวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชำชีพระยะ
สั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น  รำยวิชำที่

รับผิดชอบ 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 2 100.00 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 1 100.00 
แผนกวิชาตัดผมชาย 1 1 100.00 

รวม 4 4 100.00 
 

         ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา วิทยาลัยมีครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจ านวน .......4.............. คน  มีจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนาจ านวน ............4........ คน คิดเป็นร้อยละ ......100.00.. คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์......ดีมาก...... 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

88 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่  8.7  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการวางแผนการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา  
 

ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยมีการด าเนินการวางแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษา  ในด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทั้งทางด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  และมีการด าเนินงานตามแผนงาน  
 

สถานศึกษามีการบริหาร
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้าน
วัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อกาสอน

รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญ
เป็นวิทยากร  หรือรวมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจ าปีของสถานศึกษา  

งบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 
(บาท) 

รายจ่ายด้านวัสดุฝึก  
อุปกรณ์สื่อการสอน  
รวมทั้งค่าตอบแทน

บุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญ

เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น   

(บาท) 

ร้อยละรายจ่ายด้านวัสดุ
ฝึก  อุปกรณ์สื่อการสอน  

รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
(%)  

มี 1,370,287.62 560,689.54 40.92 
    

              ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ วิทยาลัยมีการบริหาร
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ที่เชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  และมีรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ ..........40.92......... ของงบด าเนินการ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ.์....ดีมาก... 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

89 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่  8.8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำร
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีการจัดท าแผนการเรียน
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เน้นการปฏิบัติจริง 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการปฏิบัติงานจริง   เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผล
คะแนนการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป   
 

 

ผลสัมฤทธิ์      ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ขึ้นไป  มีจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด........1,163.........คน  มีผู้ออกกลางคัน
จ านวน......287..........คน   มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและมีผลคะแนนฝึกอบรม  2.00  ขึ้น
ไป จ านวน........766....คน  คิดเป็นร้อยละ.......87.44.......คิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์.....ดีมาก..... 

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

วิชา 

จ านวนผู้
ลงทะเบี
ยนเข้ารับ

การ
ฝึกอบรม
ทั้งหมด 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน
เข้ารับการ
ฝึกท่ีออก
กลางคัน 

 
 

จ านวนผู้
เสร็จการ
ฝึกอบรม
หลักสตูร
วิชาชีพ

ระยะสั้นท่ี
เหลือ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม

หลักสตูร
วิชาชีพระยะ

สั้นท่ีมีผล
คะแนนการ

ฝึกอบรม2.00 
ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการ

ฝึกอบรมหลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้นท่ี
มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00  

ขึ้นไป 

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 562 116 446 444 99.55 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 290 88 202 194 96.03 
สาขาวิชาตัดผมชาย 311 83 228 128 56.14 

รวม 1,163 287 876 766 87.44 
  



 

 

90 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่  8.9  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

 ควำมตระหนัก 
    วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา
ดูแลผู้เรียน  ให้ค าปรึกษา  แนะแนวการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะแนวการเรียน
ให้กับผู้เรียน ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
ผลสัมฤทธิ์   ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า   มีจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งหมด.........1,163.......คน  มีผู้ออกกลางคันจ านวน.....287......คน   มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น จ านวน......876........คน  คิดเปน็ร้อยละ........75.32......คิดเป็น 4.70 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์.....ดีมาก.... 

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

(1) 
วิชา 

(2) 
จ านวนผู้

ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรม

ทั้งหมด 

       (3) 
จ านวนผู้

ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกท่ีออก

กลางคัน 

(4)   
จ านวนผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม

หลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้น 

(5) 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการ

ฝึกอบรมหลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้นเมื่อ
เทียบกับแรกเข้า 

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 562 116 446 79.35 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 290 88 202 69.65 

สาขาวิชาตัดผมชาย 311 83 228 73.31 

รวม 1,163 287 876 75.32 



 

 

91 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่  8.10  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯได้มีความตระหนึกถึงการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว   
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์   มีการแจกแบบสอบถาม   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการประเมิน  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เรียน 
 

ข้อ 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้

ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
ผลการปฏิบตัิงาน 
มี=1/ไม่มี=0 

1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้าง
เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อย
ละ  50 -59.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อย
ละ  60 -69.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อย
ละ  70 -79.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  
80  ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ร้อยละ  85.60 

             

                ผลสัมฤทธิ์   ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์  วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นข อ1  และมีผลตามข อ  5  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ ์.......ดีมาก...... 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

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

 
 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

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

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

 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็(1) และมผีลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 

ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็น  
5  ข้อ 

ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็น  
5  ข้อ 

ดีมาก 

6. ร้อยละของครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา 

ดีดีมาก     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. ระดับคุณภาพในการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็(1) และมผีลตาม (2) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 
8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 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 

9.ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสู ตร
เทียบกับแรกเข้า 

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 

4.70 คะแนน ดีมาก 

10.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่
มี ต่ อ ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
ด ี      ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และมีผลตาม (4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็(1) และมผีลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 8 4.70 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  8 
 

       จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
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  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00  
                   ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ 
                    ประโยชน ์
 
จุดที่ต้องพัฒนำ   
 - 
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ตอนท่ี 4 
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 

4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
    ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้ 
1. มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ท่ีด ำเนินกำรได้ในระดับดีมำก เรียงตำมล ำดับดังนี้  
    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 
    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 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 
    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, 7.2 
   มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่  8.1,  8.2,  8.3,  8.4,  8.5,  8.6,  8.8,  8.7, 8.9,  8.10 
 

2. มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ท่ีด ำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 
 

3.มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ท่ีด ำเนินกำรไดใ้นระดับพอใชเ้รียงตำมล ำดับดังนี้  
   มาตรฐานที ่1 ตวับ่งชี้ที ่ 1.4, 1.7  
   มาตรฐานที ่3 ตวับ่งชี้ที ่ 3.11 
 

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน 
รูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนำผู้เรียน 
1. โครงการสอนเสริมเพ่ิมความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ  การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่อาเซี่ยน 
4. โครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ือปรับผลการเรียน 
5. โครงการลดปัญหาการลาออกกลางคัน 
6. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
7. โครงการแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อ 

 

4.2.2 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
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2.  โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการอบรมการจัดท าสื่อสารเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 
4. โครงการอบรมการจัดท าวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสาขาวิชาชีพ 
7. โครงการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. โครงการสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
9.  โครงการอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

4.2.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
2. โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3. โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและ

เป็นปัจจุบัน 
4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  

อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
5. โครงการจัดหา  ใช้  ซ่อมแซม  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
6. โครงการระดมทรัพยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาจาก

เครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ 
7. โครงการจัดระบบการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและรายงานในฝ่ายต่าง  ๆ 

 

4.3 ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.3.1 ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น 
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 

การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น 
4.3.3 การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนระบบการให้ค าปรึกษาและติดตาม 
4.3.4 การช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการ

เข้าสู่อาเซียน 
 

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

 


